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ఆఅపతారిత 

బారత దిశన గా మున చెవాబీమసళస్త్ యునింగూర్చి పిచ 
UU 

లలో ¢ ప్ జా ee "a 

గా కిలను, బషపు నకములళోను * వ్య నాటక ముల 
నల 

యంగును ఒకిలగోను ఊయసను మనము సిరంచరము కొని 
hd 

చూ హమున్నాము.. ఈయన చిగా పటమును అం? ,దెగమున 
Uy 

"తాప్పల నెల ము, సొంన వాక్" త్ననముయు స 

వూమమ ౩ లను నాహయాచును శ ,౯చుదు గ్నాము, 
శ ॥ 1 

గ ఆభ ఎను ఈ అపా బిపి ఫొస్రిన కె మ కాకులను, 
ఇ న me 1 పంటు అసి న లా అస స జన 

Cal వ్ ది = sere nr NON నం wre Ary మిల ఉఫక ఇత 

ఎను అబు పాన శౌానాపూ /(తానషసూ, సులానువకు 
వాతో 

ఆప్ ఇ re అం క్ష ళ్ EA షో లె నాననాచము సుమ్ము ఢి పాసుబూ 
వం oe ష్ ఫా గా 

| be DAI న న నవ ంవచగము 

MA మ ర టప బా ము గోటకొంపసాసకా 
a, ౧౧? ఓ 3) 

త క | అజరముగా పాసు నిసి కు 
ఫె న న. _ు 

దృథదివి వవాంచి, ల సంపూ నై మోాదిముతో 

మతిమును పోషీంచుచు తేదిక పామషపాయొుక్క_ కుట చె 
Ly 

దుర న లై , నమ ముణముచే* గోల ండరాజ్ను 

వినాఫమువనకును తానాసూ ఒతనమునక కారణభూాతు తో న 

యక్క. న్న వమూదన్నల యూన్చొర్యివనపి మై వెన చరతి ము ఆంధు 

అంకిను నమగముగా  “టిసికెవవలసియునృ దడ, దాచాఫు) 



వ 

పం డ్రైండునంవత్సరముల కాలము మాదన్న వళోమం వ తన 

సోదరు.డైన యక్క_న్న సాయముతో నాంస (గోలవొండ) 

సాసమ్రూజ్యము 'నేలినాయ. తానీపా సుల్తాను మహమ్మదియుండ 

మైనను బుద్ధిమంతుండు, పాందవపకతిపాతి. మూదన్నయందు 

సంపూర్ణ విశ్వాసముంచి రాజ్య భ'రమంతయు ఆయనకువదలి 

తాను నిశ్చింతుంతై యుండెను. తానీషా మానన్నలు రాజును 

మంక్రులుంగాగాక నహోదరులవ ల నుండిరి, ఇట్టి యాంధ్ర 

మహసియులంగూర్చి మనకొక చిన్న కావ్య మైనను లేదు నాట 

కమునులేదు, నవలయు లేదు, తుదకొక వ్యానముకూడ లేదు. 

నాకు ఏరిచరి త్ర ఒకయాకరమున దొరకలిదు, సర్కారు 

పండితుడు రచించిన సారంగ జేబు చరి త్రీమున అచ్చటచ్చట 

కొంతగలదు, అతయ నముతము ప్రాచిన దాన్ ణాత్య చరిత్ర, 

కారుల గ్రంథములను ప౭శీలించి వ్రాసినట్లు "కానరాడు, 

మొగలాయీపవువాతులు రచించిన వాక్యములను గ్ హించి 

నాడు. ఈభావమునే వెల్లడించుచు తానాపా అక్కన్న 
మాదన్నలలో ఎట్టి వోషమును అదనియు జొరంగ జేబు నావ్రూ 

జ్య కాంతుచ వారికి అనత్యము నారోవీంచెననియు వొ ఫెనర్ 

అబ్దుల్ మజీద్ సిద్దికిగారు ఒక వ్యాసమును ఆంగ మున రచించి 

యున్నారు. (హైదరాబాద్ ఎకాడెమోజర్నల్ ] భార తేతిహాన 

పరిశోధకమండలి పూనా, వారు “గోల్కొంజ్యాచీ కుతుబ్ 
శాహీ” అని చక టించిన డ్ ౧ధఢధిమున్క, మెక ంజీదొర వారి స్థానిక 

చరి త్ర లనుండి ఫొంతయు *పహదికల్ -ఉల్-అలామ్ి అను 



ర్స్ 

గ గృంథమునుండి క్రొ న్ని ప్ప పకొరణములను ప్ర కటించిరి. మదరాసు 

విస్వవిద్యాలయ సంస్కృ తొ ధ్యాహులు స్టే గ డాక్ట రు రాఘువ౯ 

గారు, డాక్టరు సి, కన్ హ౯ారాజాగారికి మిత్రులు సమర్పించిన 

వాల్యూములో అక్బర్ మ స్వాములవారి శృంగారమంజరిని 

గుతంచి యొక వ్యాసము వ్రాయుచు తానా షా నుగుటించి వ్రాసి 

యున్నారు. దాసి సారాంశము, 

న ్రంగారమంజరి యనునద రనమంజరివంటి శో ంగార 

గ్ర ౦థము దీనిని తొలుత బజాఅక్సర్ అను నామాంతరము 

గల అక్బర్ సూ అను సన్న్యాసి ఆంధ మున రచించెను, ఆంధ్ర, 

"కావ్య మంతరించివోంగా దాని సంస్కృ తానువాదము మాత్ర 

ము మైసూరు ప్రాచ్య లఖన గ ంథ భాండాగారమున మిగిలియు 

న్నది. ఈకవి తానిషా నమకాలికుంప, గురువును. తన్ను గూర్చి 

యిట్లు వ్రాసి నెను, re 

క శ్రీశ హరాజపుతోఒ 2_ప్యక బర ర వాహో మహా హద్వన్ల రః, 

యన్యబ, డేసాసపే-బ ఇతి నామ మహానె వై భవై క పదమ్, 

క; కిల తపసామహాసా యనసా ; జ్ఞానేన ధా ౯, 

ws భవిష్యతి జగతి బ వేసాహ జీన నమః, 

కోవిష్షుః క్రో న తాభా భం (శృ శె స్తత ఒప్యకబరోయమ్, 

ప్ర థయతిమహే హాశ్వరత్విం యస్యబజేసాహ హా'బెతి: నామాఖ్యమ్, 

అక బరమవ-చోగోచరగుణమసిక వయోయథామతి ప వ శంనంతి 

యత్కి_ల తద్దుణగరిమావర్ల యితుశ్లారవం తను'కే, 

"తేనాం ధ్రృభాపాయం రచితః శృజ్షారమజ్డురీ ఛాయం, 
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క్వ్యయమకబ ౫ రణ భఘభోభ్ళన్న కుటమ ణిర జ్ఞా తాంఘ్రీకమ లేన, స్ 

ఈభూభ్ళ_్పై ఫై మన మ యని తరత నుడున్ర 

చున్నాడు 

“వతుర: గివేస్టత 5 సర్వం నహేశనుత శౌర్య గై ర్భమనో 

హార లావణ్య స స Ee "లలిత గార ఖ వది తె” సదృ ఈ ఎండిత్య 

కలిత సుల శానబులహనళా ర్వ ణేశ ముకటతట చదేదీప వ్యమాన 

రచిరతఎ రశ్శే కిరణ రి రాజ కల్పణ కి" లయనదృశ చరణ 

గకరంాజ శహనాజ భభ సుగుణగరష్టు పరమితపహాత 
లో Cy జ్ న! 

వాకి స్ సార్థాత్యేయు క్రి మ. 
కుల్ 

న్త 
లో 

స కురిమగు టం. సిరన్వ చేల 

03: 
a 

నీ 

సంగ్రాప శాఖల నవరస సాలం కార ర నవ్వగు._ క కవనణారయ తొ 

కలిత స, శుతిన్వర 3 నాన రెగాజ్జ గాని క యాసాయోోా 

గమక పబన ధాదు త క వడ ప సమ సా త్ర 
yy © ఇ (WU 

భేద కియా గవా జాతిమార తాల చెశికాతాల తత్వదై నిధి 
(UY WY ౧ గి 

పాఠికా శివ కవిబను మిత బసీసాసేా బాకబర శావాః స్బ జార 
(4 ౮ గ en 

మదర్ గ స్ట రాజం రుచిరం విర చయతి,”” 
జు [| 

ఈ “గురురాజ శవానాజి  తానావూ గురువై న 

పూ రాజు కొ తాల్, ఈతనింగూర్సొ ఈతెని వంశెముం గూర్చి యు 

ue cH నిట్లు రన క 

“ కింకరనరమధుకరకుల ద_త్తమహానన్లమకర నే 

బనేనవాజహరత పదారవింబే నదావంచే. 

తద్భంశాత్ వరము-కామణిరి వవిమలద్యు తిస్సఆవిరభూతీ 

శ్రీశహరాజనామా భూమిరభూద్భూూవి. తాయేన, 



(| 

అనం సన్వతేనాజా నగా" ss న 
'" 

“వాహన పన రుల్హాః బి. ముక ఇ నా సయ చు త సుర 

చతుల్యాః 

ఛాహన పేనసరులాహోం "తిగుణ: నెహరాజ ఇత్వ భ వణ 
(౧ 3°) 

F ae ree లి గ్ల | విబుధజన మానసియూ మజానుషాన: మతి? గుద: 
ఒం 

వనింబట్టి వాడింగా నీకవి తాాపాకు గుంపుతేం 

యను గురువును. ణతా7ాాపూ అ వువాసియుల సాంగవ్యామున 

సర౦వనవమూన ననియు. యుండ నందున నే ప 

లభ * శ వామల క [శా చాకు దర్శన న న షి హె 

నటు కలదు. 
౧౯౯. టీ 

ఉచ్చుర ౫ యుత సహా రు సా ఏ" ంగూార్చ ToD లు 
ర్ ర Nr ద్ OA అతాయ వం వ మొదట 1666 (లీ స్తే సే మాన్ 

నామా అని పసిద్గుల న) |} నయ్యద్ ము నఫా అనువానికడ Sa —_ 
సుమాస్తాలుగా 0 / గల్లర్పు ఎతిమున ప్ర వెళించింట., వరిలో 

GD 

నూదన్న ఉ పాయగెాలియనియు అక్క_న్న వీత ఇ 'ందరి 

పడువా. డనియు, ప్ర రకున్రరి వలననే మోర్ జు జువ్లూ గోలకొండ 

నుండి పాతివోవలసు ౫ చ్చెనసి తర్వాత మాదన్న “సూర్య 

ప, కాళ రావు” నికుదముణో గర్యాధికాగమును వహంచియుం 
( 
డంగా సుల్తాను అంతటిని అవనిపై వదల తానువూ త్రీ ము 

75000 జాలరులు జీతము గ్రహించి ఆనందించుచుంచెనని వ్రాసి 

యున్నాండు. మాదన్న పర్షి పరి స హీందూ స్థానిలభో పండు. 

డట. అతని బంగారుపల్ల కీ పోవుచుండలా ఏభులణో నెల్ల 
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వారును వేచి నిలిచి గారవించుచుండిరట. డచ్చి వారిని వాల 

మర్యాదగా నూదన్న మా చెననియు హవార్జుకు దర నము 

xd త మొనంగెననియు కలదు. 

మొగలాయీ చరి ల్ కాడులును నారిని అనునరించిన 

వారును అక్క_న్న మాదన్న లను శాపీపాయే చంకించెనని 

వ్రాసికిగాని బ్రిందెంతమా ల్ మును సత్యము కాన నాదు. మెకంజీ 

వాకు గ్రహించిన సానికచరిత్త్మలలో నంళ శవురమువా నే ఈ 

పని మమొనర్చిర ననియు, CEs వారినివదలుట కెంతమూా త్ర ము 

సమ్మ తింపనివాండు, వారి మరణమునకు చాలనుఃఖం చెననియు 

కలదు. 

ధర ౪ కన నూదవ రిత "ఇ శకొ౧*పూ అ Fe రూట్ లచ, (ప్రాయుటకు 

ఎం తొనియు సామ గి గలను. పినినెల చర్చించి వా నవాంగేము 
© ౧ — 0 

లను గుర్తించి బ్బాయుటకు be పట్టును గాం ప్రస్తు 

తము వాకు నిజమని తొచిన విషయములనే నవలవల 

సామాన్య పాఠకంళలోశమువకు అందం. జేయు నుదేశముతో 5 

వచనమును రచించిడిని, ఒకి రెండుచోట్ల కొద్దిగా కల్పించి 

విసి, ఈమహామంత్రుల చరి ను, మొగలాయోానారు రచించి 

నవే గాక దక్క_సిల వ్రాతీలనుకూ=డ నూచ్చి చక్కగా పరి 

శోధించి వ్రాయుట అంధ్యులక _ర్రవ్యము. 

వేదము వేంకటరాయశా,స్త్రీ, &. 4. 
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తానాసా 

అక్రన్న మూదన్న లు. 

పకరణము ౧. దంకోరా, 
శు 

“హిందువ్రుగాని మహామ్మ దీయుండుగాని, ఎవరై నను 

ఈకాగితమును చదివి ఇందులోని విషయమును విశదీకరించు 

వారికి అబుల్ హన౯ా తానాపాసులాల౯ా బహాద్ద రువాన “వసా 

రత్ * అను ఉద్యోగమిచ్చి చాలగాెరవము చేయుదుప. ఎవ 

వై నను చదువగలిగినవాణు నచ్చి చదువనచ్చును” అని 

గోలకొండపట్టణము ఏథులలో నొకదినము దండోరా విన 

వచ్చుచుండెను, వెట్టి వాడొక (డు డెప్పువాయిం చుచుండ(గా 

తెల్లని కాగితమును చూపుచు నతెనినెంట రాజభటులును 

వారితో నొక యుద్యోగస్థుయను పోవుచుండిరి, ఆ కాగితమున 

నత్షరములు లీవు. ఒక బాటసారి దానినివూచి “ఓరి అల్ల దా, 

మూడు నెలల ముట్ట ఈగోలకొండలో తిరుగుతున్నారు, 

ఎవరూ దొరక లేదంటయా ఒట్టి కాగితం చది వేవోళ్లు, అచ్చ 

రాలుంకు చదవతారా వేకుంశు చదవతారా.”” అని పరిహాన 

ముగా తన మి త్రులతో మాటలాడుచుండెను, వారు నవ్వు 

చుండిరి. కొందటు జనులు అంచదేదో వా ననముగానే విశే 



2 శా నా పో 

పము కలదనుచుండిక, వీథులభో నిది యొక వేడుకగా 

నుండెను, 

ఈ వెల ని కాగితము జెంంగజీబుపాదుపా గోలకొండ 
౧ 

సులానుకు పంపిన ఇవయత్ కానూ. సాముసాయొక్క_ య్య 
పావు 

గసు:కు అ-తికు కొన్ని నెలల కి -ద దానిని కొచ్చి గోలకొండ 
i | ల 

సుల్లానెన తానీషా (తానాపా) గాాకచ్చి వనాబుకోవయుం 

చెను. అత్షకముబు చేని కౌల్లని ఎమాకాకతమును చిమనవుండిని 
"ళో 

తానీషా తిన నరిర్షను ఉక(ోగులను అందజను అడిగెను. 
ఎవపను చమన లేకపోయి". ఆది శేనలము కాగామే అని 

ఎవరును సాహసించి చెప్ప శేకపోయి", దశ్శానలో నెవరును 

చదువ బలేకవోంగా సుల్లాను ఠటాాంో నెనవై న చదువగలచేమో 

విచా౭ంపఫుమని కొ"తారలును నియమించెను. ఎవణును కన 

బడ లేదు. తుదకు ఇంటింటికడిను ఉప్పువాయించుచ్చు చౌబు 

దారులు గోలకొండలోని పం డె రహ పద్ద వీథులభ్ తుడుము 

కొొట్టనాగిరి, మూ(సు నెలలుగా తాసా వాయించుచుండినను 

ఎవరును ముందుకురాలేదు. వాడుక ప్రకారము వారు అను 

దినము వాయించుచునే యుండిరి. అదియే నాటి దండోరా, 

దండోరా ఒక గొప్ప భవనముకడకు వచ్చి నిలిచినది. 

ఆయింటి యజమాని సయ్యద్ ముజఫర్ అను సేనాపతి, 

దండోరా వినంగానే ఆయింటినుండి యొకక ఆచాబుదారుల 

జమాదారును లోనికి విలిచను. జమాడారు వరాండాలో 

సృవేశింపగానే లోపలి తిన్నెలపై కుర్పుండి లెక్కలు 



౧-ద౦డోరా. లి 

తయారు చేయుచుండిన ఇసవుం బాణ యువకులు నౌకరు 

మూలముగా నా కాగితెమును ఎవ్పంచునానిరి, వారిలో ప్రళ 

ముంపు “మాదన్నా ఆశకాగిణం అందుకో” అని ద్వితీయుని 

జ దీ వాను _” రూ ఇ © ఇర 3 పా చ్చరిం చను. నూదన్న "ఇద్దరం వగాదాం అన్నయ్యా 

అని దాసిని గ్రుపాంచి జన్ “వూచవావాి అని ఒకరు 

నూర్చి గమొకి దానిని సూచి తమలో తామేదో చవ్వుకొని 

"వంటనే ఇవు యజమానునికడెకు పోయిరి, 

త్త oN 0 yo - ne అక ర్న వూ దన్న మాయా? దివా౯బహద్దరువారిక్ 

ఈకాగివమును మేము చదువగలము. 

వాడి యజమాని ముజఫర్ సేనాపతి ఆశ్చిర్యిపడేను, 

“క్యా! క్యా! క్యా!” అనను. ఆయువకులు మరల నే 
౧ య 

పరల్కీ_రి, 

ముజఫర్ .*-+ఏమి పోన్చావ్య -! నూకు నెలల్ కాలం 

నుంచి ఈశ" ఎనరూ ఈనోల్కూ ౫ మే నద్య లేక విల్లు 

Id NRE స్య జడ న మె నళ గ షా ర్ ఎర లి మూసు అగు నె ఇలేదు మొన్ననచ్చి 

నార్, అప్పుడ ఇట్వ టిజాటు సదు తోము చెపారు, అట్వంటి 

జానంవుందా మోకి ? 

అక్కన్న మాదన్నలు, దివా “"బహా ద్దరువారి యను 

గృహముండిన ఇంకను ఎన్నేనియు చేయగలము. నియోగి 

కజువాండిముగదా,. మాది పళగలు,.  మాతండి గావు 
ee WU. ౧ - oF 

భానూూబీపంతులుగాయ్కు తల్లి భాగ్యమ్మ, మాకు ఎన్నియో 

విదంలు సనెరొనారు, రాత ప నంస § నేర్చి రు. నూ వు ప? షలగు కంస కాం ధ్ర 



4 తోనా షా 

ములేగాక అర బ్బీ పారనీభాషలను నానావిధములై న లిపులను 

'నేర్పినారు. దర్వారులోకూడ ఎవరికిని సాధ్యముగాని "లెక్క 

లన్నియు మేము తయారుచేయగలము, ఎటువంటి అసాధ్య 

మైన రాచకార్యమైనను తిమనంటి ప్రభువులు దయదలంచిన 
తణములో సాధింపగలము, 

న షా న... మీ  ోలంగీ 

నియోగులు బలే హహాధ్యులు, మోకు ఇంతబుద్ధి ష క్షీ తల్లి 

కడుపునుంచీ వస్తుంది. మరి ఆజాబు సద్య్భండి తమాపా 

చూస్తాం, 

అక్క-_న్న.--+9ది చాల ర హాన్య మైన విషయము, 

సుల్తానువారి సన్నిధిలో చెప్పవలసినది. 

ముడిఫగుకు ఈజవాఒజు కొంత యశ్చె్రిని కలిగించిన 

ట్టుండెను, అతిం డొకతుణముండి ఓీభకోే | అట్లాగా, అయితే 

మనం నుల్తాన్వారి దర్ష ణాన్కి_ శేపుపోతాం, ఈదినం ఇక్ష 

మనకు పని జమూరత్ కాదా.” అనను. 

మూదన్నకు ముజఫప వాక్యములలో కాపట్యము కన 

బడెను. నెంటనే అక్క_న్నను చూచెను ఆమాపులోశే అతిని 

యభిప్రాయము “ఈమహానుభావుం డేదో అడ్డుదారి తీయు 

చున్నాండ! ఈతని కప్పుడే మనమో(ద నసూయజనించినది”” 

అసి అక్క-న్నగ,హిం చెను. మాదన్న పై పి యెత్తు యీ త్తను, 

“సగ్తాదచి తము. మరి దం. రావారు ఈవివయుము సుల్తాను 



౧-ద౦ నోరా. దీ 

వారికి నివేదించిన వా జేవునుకొందువ గడా” అని దం.హో-రా 

జమాదారను కనుగీబను. 

జమాదారు.నర్లార్ సాహేబ్ , సుల్తావాగరి పనికం పే 

మనక వేచే యేమిపని జరూంత్ ఉంది. మనం మొదట 

సుల్తా౯ బహాద్దర్ వారికీ దర్ష ణంచేసి తిర్యాతి వ రపపోతూడడరి 

పరీ మన్విచేస్తాం. వాస ఈ ఆళష్యు౧క సహించలేరు నర్హార్ 

సాహేబ్, 

ముజఫర్ .__*ఈ జవూదాశ్ నదలకు, ఈ ౌలంగీ 

వీల్ల కాయలు అనాధ్యులు, పళ్లకు సుల్తాక్ దర్శ ణం ఐతే మాకీ 

చాలాక స్థం వ స్తుంది చ్ స్తుంది. ఏమిగతి, కాని మాసాం. ” అని 

పతన. వారితో “పనో! EE అలా . అచ్చా, 

అయి తే తే మనం సుల్తాన్వారి దర ర ణాస్కెా పోతాం, అశ 

దంన'రఠా జమాదార్, నివు జా ME సుల్తాన్వార్కి 

మాసలాముల్ వెన్పి “ఇనయత్ నానూకీ న ద్వేముతసుదీలు 

ఇద్దరు బొమ్మన్లు నరింగల్ నుంచి నచ్చిఛారు. వారిని సులా 

నారి దర్గ గాని ౫స్యావ్రున్నాం? అని మన్వి చెయ్యి. మేం 

ఇప వస్తావున్నాం. 

నంటనే జఊరంతయు పుఖా శేర్చడెను. ఇవాల చేర్చరు 

లైన గుమాస్తాలు ముజఫరుసాహాబువద చేకియున్నా రని 

అందబును చె చప్పుకొనసాగిరి, కి బురందంగా-నే సుల్తాను హ్ 

౯౪ మే ఆయువకులను జుమ్మని పరుగుబం క/తును పం పెను, ఇక్ 
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తప్పదని ముజఫకు అక్కన్న నూదన్నలను వెంటబెట్టుకొని 

దర్భారుకు వోయను, 

సుక త తొనాపాదర్శాగు, 

లకొండి పషిపర్యాచున్షము, కొండకు కి ౦ద 'మొదటిద ర్యా 
గ © 

సె దాదాపు శెంబఏ శోకో నంద అఃసగుల 
రా 

యత్తు గోజలమోాంద గండ భేనంపపతులు చి గ్రాతిములై యు 

న్ని, చేసను య్యా జోకు ras బ్బును, డా 5 gers ఆను 

ప్రపహా ర్త లే 

"యి న్న న స. “di “TT ఇరు ఫట ఖీ దమెషొల ఆగ CA) 

ర. లా ౧ 

కొొనియుంగా ఖై నల 

ముప క TM ws మున] మపముసనమును ప రడ చుయుం 

మును. సింహా న్యా ము నాటు-గా నే కొంపయడవార ము మొదట 

మతయొని దడా కొలను. చాసికి ము_-ఘె పెద మ-టపము., 

క్రిటికీ ఎ వేన్ఫుగాని లోన ముగి అకలను, అటను డి మె శ్లుక్కి_ 

వోవలయును.  ఆకొడియంగయు _ దుగ్రాక్కినిని న్ శృ్తమై 

రవాన్యగ్భహములచాను వానికి వలసి నిటినముపాయముల 

చేతను తయాజణఅవచేయంబడి నేటికిని వూవపఠుల కాశ్చెర్యిము 

కలిగించుచున్నది. ఏచోటినుండి ఏచోటికిపోవుటకు ఎచ్చ చ్చ 

బచ్చట రి హన్యవాగ్ష ముకలనో కొలది రి శకులకుమా త్రి మే 

తెలియును, నాలుగ దు అంతిస్తులుదాటిన యనంతరము 

'తానిషామందిర ము కొండి న్నెళ్తిమున నున్నది. అచ్చట | సలము 

కొంతవిశాలము, ఆమందిరమున నడుమ పెద్ద కొలువుమంటప 

మును, దాని కరువై పుల రెండుగదులు, దీని శక్కుటకు ముందు 



భాగమున శెండునె ఫుల ఎదురెదుకగా పదిమెటు మంటప 
0. ౧౧ 

మధ్యభాగమున కలసి సింహాననమున శెదురుగానుండును, 

దినికిపె న మరియొకమంటపము. దానికిని పైన ఇసకుమెట్లచే 

పోదగినది బోడిమేడ. అచ్చట మెట్లకుపై న ని'కయెత్యు నివేశ 
క ౧౧ 0౧. ey +) 

మును చానిసె సులాను కు" చ్చింజుటకు నలము ఏర్ప అపంబడి 
GG అనా 

యున్నసి. అచ్చట సుల్తాను కు అక -డిని గోలకొండదుర్ల 

మంతయు వాతేనిక కః బసటయే గాక చ్యువై ఫుల పనిమైళ్ల 

దిరాకముపకక్ కంంబంను. ఆ మహా వాంసన్ని. చేసము వాము 

టకు న జే Beer gi ర జకరముగా నుష-గా To ఏ నచివ మై 

NER ఘం సరు పార డ్ ఛాగ్యుము. 

కుంట 
అబుల్ వానక్ గా, "సూ సె గాను ముదటపిగటిము: న 

Cen గా 7 - nan ల” చ్చ డే ; = ఆ న్! జా Fra Fai దస్చా ల యు? ను. “మోా౫ , పనన ఫా "గ్గ 

మై గాకా కమొబో ము, స"జీకీ య అః బిట్ల వఐితును వార వాగ్ గల 

ములో ఈ- చ్చం౫యు నిబావంబకియ. నుండో, ప 

దర్వాజాలకడ విచ్చుగత్తులతో ను ఈహలతొ ను జాగరూకనైై 
వచ్చుచు పోవుచు నున్న వారిని సడజాసిరచి తప. 

దర్శారులో సుల్తాను ప కృ _న మొగలాయీపాదుషపూ జెరంగ 

జేబు పంపిన జనన సా స్చుండియుం డెను, 

మొగ. రాయ.-గశొనాపూో సుల్తాక బహద్దర్ , మూ 

'యేలినవార జెరంగజీబ్ అలంఘీద్' క మాకీ 

గోల్కొ_ండక్రీపంవి కొన్నిమాసాల్ ఐనవికదా. మేము కెచ్చిన 
ఇనయత్నమా ఇప్పట్కీ_ ఎవరూ నద్వలేదు, దర్చార్లోనే 



8 తానా షా 

ఎవరూ లేక్చో తే ధూరం పర్షణాలలోను గ్రానూలలోను 

ఎవరూ ఉంటారొ, మాకీ శెల్వుయి స్తే స్ ప 

పాదుపాగారితో చెప్పీ యేసాంగోల్కొ_౦ండామే దీని నచ్వే 

డాస్కి ఎవడ్కీ_ ష క సామర్త ర్థ కం నహి-అని, 

ఆతానగాపా | ప్ర Ss కాం భాయ; 

మారు అననరపపినద్దు,. మాదేశం చాలా వి స్తీ ంచేత దూ 

రంభో ఉంటా నూతసుదీలు అందుచేత వారికి కనిపట్టడం 

అసాధ్యంగా ఉంది, [ వకిర్షను చాచి అయి తె ఇంకా ఎవరూ 

దొర క లేదా నజీర్సా హేబులు, 

సభలో సులానుకు చెంతనేయుండిన యొక ముసలి 

వజ అబుల్ రజాక్ లారీ యనునతండు---సుల్తాన్ బహద్దర్ , 

మనకీ కొంచం నిచా;:౦ం కావాలా తో స్తుంది, మన యీ 

ఆంధ డేశం సుల్తాన్వారూ సెలప్చ్ర ఇచ్చినట్లు చాలా విస్తారం 

త. 3 కాకుళం ముదలు పుదుచ్చేరివరకు మూలమూలలకు 

అన్ని య మనుములుపోయి ఉన్నారు, తిలీంగా నాలో 

నిత? దండోతా 'వేయిస్తున్నాము. మన గోలకొండలో ప్రతి 

తణం దండోరా ఉంది. ఈదేశంలో హాందువులు మహమ్మ 

దీయులు అందణుసున్న బుద్ధిమంతులు, జీవన్" నొరకవచ్చును 

తప్పకుండ', 

తానాపా+--అవును అబ్బుల్రజాక్ సాహేబ్ అజే 



ఇట్లు వీపు నూటలాడుచుండగానే పహరాజవాను 

వ్ర, వేరించి, ఖుర్నీషు నలాములుచేసి, శ ఫావద్ నాదద్, మన 

బడా వజీరుసాహేబ్ ముజఫర్ బహద్దర్ వారి దగ్రానుండి 

జవాక' వచ్చయున్నా డు. ఆయనకు *డె' వెన్క నెవస్తావున్నార్ ం 

తానొషపూ,---+తవత ణం రమను. 
వ్ ఆాాళ్జీ 

అంతట దంవోరాసిఖఫి*యి ప్రవేశించి సులానుశకు నలా 

ములుచేసి ఇట్లు నివేదించెను. “ఈదిగం దండో ఠా మామూల్ 

ప కారం వేసినప్పుము ముజఫర్ సాహేబ్ వారు నూకీపట్టి ఇట్లా 
టం ్న లట “౧౧ 

వెప్పినార్ , *సుల్తా౯ బహాద్ద ర్ వారి పాదాలక మాసలాముల్ 

చప్పి --- ఇనయత్నానూ స ద్వేవారు, 'వెలంగీని యోగీ 

బొమను నూతసుదీలు ఈగులాంవద్ద నచ్చిడన్నారు. వారిని = ది 
సుల్తాన్యాగి దర్శి ణాన్కి_ సస్తావున్నాం_అని మన్ని చేయి, మేం 

5 విం ఇద్దో వెన్మా_నె వస్తావున్యాం అని, 

"తోనాపూ నంతో పుముతో లాజ్ మస. Ses 

ర్ం 'రార్బూూరి భాయి. భూచినామా లెదూ. మోాజిబు ఇప్పు 

సద్వు తెరు మా లంగీనూూశిసుదీలు, మోరుచూనస్తారు, 

జ జి 
రాయభగి. అట్లు? సే వాలానంత" షం. కాని 

మూాస్తాం 
ట్ 

గ 
a 

తానాపషాఎాాటీయి సిఫాయి, నివు మళ్ళీ వారిని జల్దీ 

రమ.ను, 
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సిఖాయి మరల పగవె నాను, చూచిఖిమిగదా ముజ 

ఫరు ముందు పక రణమున ఆలసించుట.  సిఫాయి మరల 

రాయగానే ఆతడు ఇంక్ నిలువలేక బయలుదేరెను. వీట కడ 

పటిదర్యాజా నమివింపంగానే దొవారికుయ ఏరిరాకను సులా 

నునకు ని వేదించెను, ప్రభువులు నననభూపషణోద్వులముగా కొలు 

వున్న చోటికి ముజఫం ముంనువోవుచుాడ సియోం ధృసోదరు 

వెంటనంటిపోయిరి. అందజనూపులును వారిమోందనే యుండి 

నది “ఏదో యాన్చనర్యక ర మైసపని చేయ(బోనుచున్నా రని 

సభ్యులును పరివారమును తేలంచుచుండిగి, వారివేపము వాల 

వినితముగానుండెను. దోనగియ, పొకుగువొక్క్యాయయు, 

వైన నన్నని యంగవస్తమును నెగిన తిలక్ టోపీవంటి 

టోపీయు, మొగమున నీ నామములును. దూరమునుండియీ 

సుల్లానునకు మోకాళ్ల పై నిల్ల నలాములుచేసిగి, ముజఫరు 

నలామునేసి, “'సుల్తాల౯బవాద్ద 5 సా హాబ్ , పచే ఆ చెలంగీ 

మూతెసుద్లు.” సులానునకు వారినివూడలానే ఏదో చెప్ప 

రానియాగనంద మేర్చడినఏ్లుం డెను వారిని చెంతెకువిలి చను, 

చూపులోనే భావమ్ముూ హించిన యాం ధృ సోదరులు సింహో 

ననముక డకువొయి నిలిచిరి, 

అక్క_న్న మాదన్నలు మరల నలాములుచేసిరిి విన 

ముల నిలువంబడిరి, 

తానాపా వారిని నిదానించి భబూచిట--రండి. మోబుది 
థి 

ప్రీ మేము ఇప్పుడేవిన్నాం. ఇంతచడివినవారు మాదర్భార్లో 



9 — తానాషాదర్శారు. 11 

ఉండడం నూకు చాలగారవంగిణా. ఎవరురా ఆల్తన 

యత్నామా వెండి, 

తానాపా.. మో పేగు ఏమి + 

మాదస్న .-_మసో ప భా శమింపవ లెను, “ఆత నామ 
©) పాలీ 

గుకోర్నామ, నామాని కృషణన్య చ, ఆయ.:ఃకామో న గ్భహ్హీ 

యూత్. జ్య స్థాపత్యి పెళ త యూః.” అని మూపెదలయావా 
© (UU య 

రము. ఎవసను నినపేశ తానే పెప్యకొనరాదుగదా, 

తానాపూజాాబలేీ! బలీ! అవును, మోక నొంప్ర, 

దాయ సలు 

జఫరు. ఈయన అక్క_న్నగారు ఈయన నూ 

దన గారు. 

"తా రాకు ఒక్ ్ ల న ఒక కు ఆకారం ఉన్నారు, 

మోకువూ సే మాక వాలనంగొ షం ఉంది, 
ల 

అక్క_స్న*--మహాపృభువులవారి యను గ్ర హము కలు 

గుట భగవంతిని యనుగిహము కః ఎగుటయె, వలినవారి 

దర్శన మైన సంతోషముతో మూక నోట సరిగా మాటలు 

వచ్చుట యె క ఫ్టముగానున్నది. 

దన్న, గ భై. ప మా గాదె ద్రుమ ॥ తెమయను గ, హము గలిగిన 

“"జీండే మాజన్మమునకు మంచిరోజు, ఏలినవారికి వ్రీయముగా 

నాకరిచేసి మా ర_కమాంసములు గోలకొండకును ఈ 

యాం ధ సామ్ఫాజ్యమునకును ధఛారపోయుటకు సిద్దముగా 
WJ 4 య 
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నున్నాము. వదినము అట్టినందర్భ ముకలు/పనో నాడు మా 

జన ము పావనము అగును. మూవలన పనిగొనుము మహో 

వ్ర భూ. 

అబుల్ రజాక్ *--+అవాా, అచ్చా. బాగా చెన్పి నారు 
On) 

మాదన్నాపంజిత్ , ఈ గోలకొండకీ మోర ర క మాంసాలు 

ధారపో స్తే మేము నూవ్రాణ శరిరం నర్వం అడ్డం పెడ్చాం, 
అల్లాకటాతుం భాగావుంకు ఇట్యటీ రాజభక్తి, దేశభక్తి 

ఉండే రాజ్యూనికి ఆ శావణాసుపుకుకూడా ఏమో చెయ్య లేడు, 

మోావంటివాళ్లి నూకు అవశ్యం స్నేహిశులు ఉండడం షరి. 

తానాషా*--అచ్చా అచ్చా. మారు అంతా మనకీ 

స్పేహిశులు. అంతా అన్నలు తిములు. మాదికూడా సామా 

న్య ప్రాణం, భగవంతుడి వెడుకాకోప.౧ మేము ఈసింహాననం 

మోద ఉన్నాం, షష వ. అంతా హోశ్చిర్యం, నం చేహం, 

మోసం, తమాపా గమ్మ త్ ఉంది. మనం ఎందుకు పుట్టి 

నాం సెలియదు. ఏమి జెతాం ాలియదు. ఎక్క_డికిపోతాం? 

ఎస్ప్సుడు పోతాం ఎబా పోతాం? పాణం ఏమి? హోత ఏమి? 
౧౧ (WU — 2 

అంతా వెల్వనే వెల్వదు. అంతా తమకు తెల్పును చెప్పి 

కొందజు మోషం చేస్తాడ. అంద్కు_చేతా మనం ప్రాణంతో 

ఉండే నాల్లుదినాలూ నంతో షంగా ఉంటాం, ఇభియి ఖెయి 

స్నేహం చేన్హాం, ఒక రికి కస్టంవద్దు, నట్లురికి ఉపకారం చేసాం, 

నాలం వచ్చినప్పుడు ఎవడిదోవలో వాడుపో తాడు. మోరుమషులు 
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చెప్పేది అదే. మనసూఫీలు చెప్పేది అదే. నూ గురుమహ 

రాజ్ పారాజు కొత్తాల్ వారి ఉపదేశంకూడా అదే. 

అక్కన్న మాదన్నలు, ఆహాహా ఎంతి మహోత్ముం 

షఉయ్యూ ఈ తానా పా సులాను, మోము గొప్ప వేదాంతి మహా 

ప్రభూ, తిమ దర్శ్భసముచేతినే మాజసనము పావన మైనట్లున్న ది, 

ఈనంభాషణయంగెయు ముజఫరుసకు వానితొడి వజీ 

రును మహల్రారు నై న మూనాఖానను వానికని వీ యముగా 

నుండ లేదు. అతయి ఇంకను నెకి రులు అ ్నామాను 

శేలేదే యని వేదసపడుచుంచాను, నెకరులు తెగానే దానిని 

త్వర గా నందుకొని సులాను ముంది జను, 

తానాపూ,. దయ వేసి సద్వండి పండిత్ వారూ, 

మాదన్న దానిని చేతి గ హించెను. మహో ప భూ, 
(UU ల 

ఇందలి విషయములు చాల రవాన్యములు, తిమకుమా త్రి మే 

తలియవ లను. 

హ్ జ అగా”, త మసం మాకులయ 
చా 

నల వోతాం.” కల యసంగా నాంతిరంగిక 

గృహము. సులాను, అక్కన్న నూదన్నలు., అంగర తకులును 

మాత్రమే ముడమోందికి పోయిరి, ముపెష సంకు నా ల్తెన వంగు 

పడినట్లు ఆయను. తెన గునూసా లేమి సుల్లానుతో నాంతిరం 

గక గృహముస ముచ్చటించుట యేమి? ఈయువకులకు జరుగు 

మర్యాద ఆతినికి క నుకుట్టుగా నుంచను. తనకుకూడ పోవలయు 
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నని నంకల్పమున్నను సుల్తానుయొక్క_ అనుజ్ఞ లేనిదే పోరాదు. 

ఈతని ఈ వేదనకు కారణము మున్ముందు నెలియును, 

కులయత్ ఖానాలో ప్ర -వేశింపంగానే తానాషా - *మరి 

నచ్చినాంగదా, ఇప్వుహకు సద్వండి” అనాను, 

మాదన్న .*--జగత్ప్రభూ, తమకొక మేసక చూపె 

దము (అని) ఒక గళాసు నికి (అని నాకను చూచెను) 

వెంటనే సిక నాంగా దానిని అకాగితిముపై చల్లెను. వెంటనే 

నల్లని యతురములు కవంబడినవి. ఈయతురములు ఇంతికు 

ముంచే ఏవైన కారణముచే నికుపడి క సంబడియుండవచ్చును 

గదా, దంవొరావారి చేతినుంహు కాలమున చెంథ వానచిను 

కులు వాన్నిప్రంబడియుఎడినను వాని రహస్యము వెల్లడి 

యుంసును. కాని దైవవిలానము అట్టిచేదియు జరుగక 

మాద్ననణకు ఆపని నిలిచియుండినది, ఇట్టి వె "కాబోలు జీవి 

తిముభోని యవకానిములు,. 

తానాపూ ---ఏమి హోశ్చార్యం అక్ష రాలు ఉన్నవి, 

కప్పుకు కనపపుతున్నవి. 

మాదన్న .---ప్రభూ, లది వొల్లసిరావ్రాత, అందుచేత 

తెలియ లేదు. దీనిరహన్యము మాతండ్రిగాదు మాకు చిన్న 

ప్పుజే బోధించినాన అలంఘినపాదుపా దీనిని పంపుటలో 

గోలకొండ దర్భ్చాసలో ఎటువంటివారున్నారు అని పరీత్న 

చేయునట్లున్నది. మహా ప్రభూ నునరాష్ట్ర మునకు వారివలన 
యద ర కన న 6 న తనదు. బిజాపారుమిోంద్ మొగలొా 
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యోాలు బలముగా యుద్ధన న్నా హములు చేయుచున్నారు. 

వీజాపూఠు పడిపోయిన-చో తర్వాత మనవంగు తెప్పదు. వాల 

జ్యాగ్గ_త్స వహించవలెను. 

నొషా...+అవును. మామాట నిజం. జిెరంగజీబు 

ఎప్పుడైనా గోలా టా తినడాన్కే ఉన్నా "స, మాసర్దిబ్లు 

బుద్ధి లేక ఒకరితో ఒకరు జగడం వేస్తారు. కానీండి అలోచన 
చేసాం, 

మాదన్న.మహాో ప భుపుగాకితో  పడిమాట లేల, 
మేము తమ చి త్పిమునకు నచ్చునట్టి నౌక రులము, 

Cc 1 అదే నూకి కావాలా మోవల్ల 

మాకీ వాలాపని కావలసిఉ-ది. ముందుకి ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడు 
ఈఇనయతల్నొమాక్ జవాబ్ రాయండి. 

మాదన్న "వెంటనే తన చొక్కా. జేబునుండి వదోపొడి 

తీసి జవాబు తయారుచేసి సులానుకు వూ'పెను. తానాపాఎా 

నాష్. ఎవరురా అక్ష. ఆమొగల్ రాయ్యారికి విల్వండి” అని 

సగములో 'నద్దు దర్నార్లోనే ఈజబ-బ్ ఇస్తాం అ మరల 
దర్శారుకు పోయిన అక్క_న న్న్న మాదన్నలు పర మానందళభ రి 

తుల ఒకరి నొకరు వూఫులతో నూత్రి మే మెచ్చరించు 

కొనుచు సులాను వెంట దర్చాదలనికి జసిరి, 

"తానాపా,.ల-+ మొగల్ రాయ సారి భాయి ఇద్దో మోాకి 

జవాబ్ , పాదుపాగార్కి మోకు దీస్కి రవానాచేయండి, 
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నథణో  నందటును ఆశ్చర్య పకుచుండిరి, అక్క_న్న 

మాదన్నలు సులాను ఎవుట నిలునంయడియీ యుండిరి. తానాపా 

వవీర నుకూచి ఇట నెను. “వశర్చాహేబులు, ఈపంగుల్లు 
౧m ౧౧ య 

మాకీ చాలా మెహాఐత్ చేసి మాపరు( నిట్పినార్ , ఏరి నెల్లి 

అపారం, ఆశ్చర్యం, సంతొషం ఉంది. వీర్కి_ మేం వసారతి 
ఉద్యోగం ఇచ్చినాం, ముజఫర్ ఖా౯బహడ్డర్ మీరు ఇప్పుడే 

ఫర్మాల౯ వొంయాన్ చయ్యండె. మిగిలిన మర్యాదా అంతా 

క “వన్ ల ర జ స్. చెయ్యండ. సెప్పు దన్చార్లా గౌరవం చెయ్యండి, మారు తెచ్చిన 

మూతసుదీలు ఇంతమంచిపారగా ఉన్నది మోకుకూడా 

గారవంకడా. మవ *₹' మాకు ఎంతో మెహనత్ చేసి 
సార్ గద” 

ముజఫర్ సుల్తాన్ చి త్తం, అంతా లే చేస్తాం. 

సులాను దర్చాదను అంగాటితో నాంప చాలించెను. 

స యగ: వందన ల గండ చె ఎవరి యక్క_న్న మాదన్నలు! ఏ చే గోలకొండ Be 

జ్యా ధినాయకు ౫ కంతి కాలము పరినా"లించిన న లాం 

ధ్ర మం రేలు అక్కన్న మాదన్నలు. నరంగల్లు ఫర్షణాలో 

భాను+*జఉవంగ లు ఒకానొక అమిోాలు క్రింద సుంకాధికారి, 

ఈయన భార్య భ'గ్యమ్మ. ఆయము భాగ్యమున నలువురు కుమా 

రులు జనించిరిఅక్క_న్న, మాదన్న, విశ్వనాథుండు, మృ 

త్యుంజయుండునని, తండి యే కుమారులకు చదువుచెప్పెను, wr 
నకాలమున వనివాహములంచేసి , గ ఫహస్థులంగా నొనర్చెను. 

ఉత్సాహవంతులైన పెద్దకొమారు లిరువురును ఒక శుభ 
ణ్ ది 
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ముహ్యూ గమున తం డ్రి యాజ నంది తమ పౌరోహితుని 

చెంటనిడుక్ొని రాజకీ యావ్యోగములకై_ గోలకొండకువచ్చి 

వఫరుకడ గుగూస్తాలుగా ప్ర వే?ించిం. ఆ నమూండవనాండే 

దండోరావినిరి, నాడే స్తూనుదర్శనమును వసారత్ ఉద్యోగ 
లాభమును. మెల్లమెల్లగా పైకివచ్చి ఎన్న కో సుల్తానుదర్శన 
మగుటక న్న తలవసితలంఫుగా నొక్క దెబ్బతో వారికి సులాను 

§ ౬ స్ట A అస ల దర్శన మైనది. దర్చారున శి సమ యదృ్భస్థమును తండ్రికి చెప్పి 

పంఫుటకు వారు వెంటనే తమబనక పోయిరి, 

జ అర ద . ~ ప్రకరణము 3, తానాపూ పూరషచ త్ర 

అక్కన్న మాదన్నలకు తానాపావేదాంతమును విని 

నదిమొదలు ఆతండేల యఘు మాటలాజనో,  ముజఫరు 

ఖానుండు తమపై నేల యసూయనహింవెనో కనుగొనవలయు 

నని ళల వౌడమినది. వాస అటనట ఏవారింపంగా 

స్ క్రీందివిషయములు వెలిసివవి, 

గోలకొండ సుల్తానులలో అబ్బుల్లాకుతుబుపా ఆజఅన 

వాండు. ఈతండు తన తండ్రి మరణానంతరము శ్రీ , త. 1626లో 
పండ్రె, ండవయేట రాజ్యమునకునచ్చి నలువదియాటు సంవత్సర 

ములు పరిసాలించెను. ఈకాలమం దంతయు నాతె(శు ఇతరుల 

వేతి కీలుబొమ్మ యె యుండెను, నలువదియీండ్ల రు మైగె నతని 

రాజ్యవం త్ర మునంతయు సీతనితల్లి పాయల్ బక్ మ్ బేగమ్ 

అనునామె, నడపుచు వచ్చెను. ఈమె బలవంతురాలు, 
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దర్పముగలది. ఈమె చనిపోయినతర్యాత అబ్బుల్లా సర్వవిధ 
ముల తన పెదయలుందచె న సయ్యదు అహామద్ అనువానికి 

౧ ౧౧ a_ ల్లీ 

వనన శ్రియై యుండెను, 

ఈ ఇరువురు మం శ్రులయొక్క_ రాజ్యతం త్ర ముచే గోల 

కొండసాన్రూజ్యము ముగలాయోాచ క వ గులకు తోంజిక్క_క 
లీ yy బాలి 

దాదాపు అర్లశ తాబ్దము తెప్పించుకొ నెను. -ఈ విశ్రాంతి 

తాత్కాలికమైన దేగాని సిరమైనది కాదు. రాజ్యనాశము 

ఎను తిప్పని పిసి తాయవోడంగినది. అబ్బుల్ల తన జీవితకాల 

మంతయు సోమః గాను దుర్చలుయగా నుం డెను, ర్ న 

1656-వ సంవత్సరము సము కు రంగ చేబు చేతంబడక కొంచె 

ములో తనష్రాణములను కాపాడుకొనెను. నాటి ఏిదేశయాత్రి 

వ బెక్ని యర్ అనునవ, డిట్లు వ్రాసెను. 66 బ్రాలు (అబ్దుల్లాకు 

(న బ్ షూ) తన మనోడాగ న పమ మ పోంగొట్టుకొని రాజ్య 

తం ర మును = డపుటయే మానుకొనినాయు. ఇత డెప్పు? శును 

nes దర్శసమిచ్చుట గాని చేశావారముల ననుసరించి ధరా 
Uy చె శీ 

ధర్మముల విచారించుటగాని లేదు, యగ సీతండు గోలకొండ 

కోటగోడలనుదాటి ఇవలికివచ్చుటకు అ్రై ర్యపడును. ఇట్టి పరి 

విన్సిచే "చేశమందంతయు కలోలములును అరాచకమును నవాజ 
య ౧౧ 

ముగా తప్పనివయ్యెను. ప్రభువులు సామంతులు -ఈరాజునందు 

వమా త్ర ము గారవానురాగములు లేనివారగుటచేత ఈతని 

యాజ్ఞ లను తిరన్క_రించి చేశమునందు జనులకు దుర్భరములగు 

కష్టములను “పెట్టుచున్నారు.”” 
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రాచనగరునందు పరిస్టితు లింతకన్న నేమా త్రిమును 

మంచి స్రినియలిధు లేవు. రాజు వ్యరు(డై తెనకాలమునంకయు 

బోగమువాం డ్ సాంగత్యిమున గడిఫుచుం వను. రాజకుటుం 

బమునందు అంతిఃకలహము లెర్బశుచుండినవి. సులాను అబ్బు 

లాకు సుత్తె నంతానము లేదు. మువ్వులు కొొమా రె త. 

మొదటిక్షూ చెను సయ్యద్ అహమ్మద్ అనువాతయ 

వివాహమాడి, నామనూ య్రానిగా అబ్బల్లాన్ను "ను నుంచి 

రాజ్యమంతేయు శాన ఏలుదుంచను, చెం, జవకొవూం "ఇను ఢిల్లీ 

పాదుషూ జెరంగ జేబు శెండవకొమారకు ఆ మహమ్మద్ స సుజా 

నను నతంయ వివాహమాసచను,. ఈ ౧ుికువురలో సయ్యద్ 

అహమ్మ దు మక్కా_కుచెందిన యొక గొప్పకుటుంబములో 

జనించి కేవలము తినశొ_క్రిచేతినే రాజ్యమునందు నర్వాధి 

కారియె యుండెను. సుల్హానుయొక్క_ నూండవకొవూ ెకు 
వివాహము కావలసియుం డెను. ఈమెను సయ్యద్ అహమ్మైదు 

యొక్క ఆశి చెయను అవని తిం డ్రి గారె శిష్యుండును నైన 

సయ్యద్ సుల్తాను అనువానికిచ్చి వివాహము జరుపుటకు ఏర్పా 

టులు జరిగియుండినవి. కాని సయ్యద్ సుళ్వాను తిన కాలంబ 

మైన నయ్యదు అహమ్మదుయొక్క_ వంశమును వెక్కిరించి 
నందున ఇకనవురకును ద్వేష. మేర్చడినది. అది క్రమముగా 

జగడమునకు పరిణమించి నరిగా వివాహిముహూ _ర్తదినము 

రాయగా, సయ్యదు అవామ్మదు సులానుక డకుపోయి ఆవివా 

హము జరిగినవో తాను తిద్హ ణమే రాజ్యమునే వదలిపోవ్సదు 
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నని చెప్పునంతిటిపరిసితి యేర్చడినది. బలహీనుడై న యా 
pp ఇ 

సుల్తాను తానూ చిర కాలమునుండి యలవాటుపడిన సహాోయుని 

వదలుట కిచ్చగింపకయు, పెద్దకొమా _ైకు కోపమువచ్చు నేమో 

యని భయపవడియు, పద్ద యల్లుని యిచ్చకు సమ్మతి చెను. 

తెల ణమే సయ్యదు సుల్తానుయొక్క_ వివాహవేషమును లాగి 

వేసి రాజ్యమునుండి తితుమగొట్టి అతినియింటిని సుల్తాను 
స 0% Yo ల్ని 

యొక్క_ భటులు అ ల్ల గరి, 

తర్వాత జోస్ఫులు పెట్టిన లగ్నము దా(టివోనియక ఆ 
ల 

దినమే సులానుయొక్క_. కొమా_్డెకు వివాహము నెజ వేర్చ 

వలసియుంజెను, సుల్తాను ఆజ్ఞ చే అధికారులు వరా న్వేషణ 

మునరింపసాౌాగిరి. బలవంతుడు బుద్ధిమంతుండును నగువాండు 

సులానునకు అలుండ న తిన కాపదయని సయ్యదహమ దును 
wr. ౧ యా — ఢీ 

అశు మంతులును తెలంచి వ్యరుండవం డై న దొరకునాయని 
౧ Cy i = 

మాచి అబుల్ హూన౯ అనువానిని సంపాదించిరి. ఈతడు 

తం డ్రిపార్శ స్రమున రాజబంధుపు, ఈతనితం డ్రి, గొప్పవ రక 

మునుసాగించి మరణించినను అతిని యవసానకాలమున 

“నేమియు మిగులనందున అబుల్ హూనను పేదరిక మనుభవించు 

ముండెను వివాహాదినమునాటికి పదునాలుగు సంవత్సరము 

లుగా నితండు సయ్యద్ రాజు కొత్ర్తాల్ అను స్వామి! 

శిష్యుండైై అతిని సాంగత్యమంచే కాలముగడపుచుం జను, 

-ఈ మహమదీయస్వామి సంస్కృ తాంధృములలా కూడ 

కవ్కి వేదాంతి, పండితుండు, ఈతిండు తానాపాకాలమున గోల 
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కొండలో మహోాతిపస్వియని ప్రసిద్ధినందియుం డెను. ఈతిండు 

తపస్పంపన్నుల వంశమున జనించినవా(డు. బందెనవాజ్ హజ 

రత్ అను తపస్వియొక(డు ఢిల్లీనగరమునుండి బయలుదేరి 
అల్లావుదీను సుల్తానుకాలమున (క్ర, శ, 1821-1422) గుల్బ 
కాలో కొొంతకాలముండి అచటస నమాధినందను. ఈతని 

వో రందటును గొప్ప వేదాంతు ల స్వాములని ప ప్రసిద్ధి 

నందిరి. ఏరిది సూఫీముతము. మహమ్మా దీయులయందు వీరికి పశ 

పాతములేదు. ఏమతమువారై నను నశే వేదాంతులైన 

చాలును. ఇట్టి పండితశిఖామణి, మహర్షి, అబుల్హాసను 
యొక్క_ గురువు, ఈమహార్షి పెద్ద క క బచేసాహేబనం 

బడు అక్బర్ పా తండ్రివలెనే కవి నిఖామెణి, ఆంధ్ర మందు 

శృంగారమంజరియను నక కావ్యమును రచించెను, అందు 

తన పూర్వుండై న బం బేనవాజ్ హజరత్ కు నందన మాచరించి 

యున్నాండు. ఇతండును అబుల్ హననుకు గుమ వే, 

నిరంతరము ఈమహాశయుల మాటలు వినుచు వేదాం 

తగా నబులహనను కాలము గడకుఫుచుండను, దిని నెల్ల న్ 

నహవానముగా భావించి ధనికు అెవ్వరును ఈతనితో చేర 

నైరి, అబుల్ హాననునకును ఐహికవాంఛలు జనింపలేదు; 

గురువుమోంద నపార భ_క్టియు గురువర్యున క్రీతనియందు చాల 
వాత్సల్యమును ఏర్పడియుండినవి, 

ఒక దినము గురుశిష్యులగోప్టిలో సులాక్ కుమా 

వివాహా ప్రస్తావము వచ్చినది; ఆమబునాండే వమా 
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ర్తిము. సంతోషముగా నేవో మాటలాడుచు తటాలున 
గురువు నేలమోందనున్న ఎటబ్లని బంకమట్టి నెత్తీ అబుల్ హన౯ 

లు లు --౨ 
యొక్క_ వేళ్లను దానితొ పారాణివలె నలంకరించెను; పరి 

WI 

హాోనముగా నవ్వుచు నేను నిన్ను పండ్లకొనూరునివ ల నలంక 

రించుచున్నాను' అని పల్కెను. ఏలయన వారిలో వివాహో 

నంతరము పెద్దలు పెండ్లికొమజని యాళీర్వదించు విధమిది. 

ఇచేమని యందటును అశ్చర్యముసందికి, “ఏమా! భగవం 

తుయ నా కీలుదిని పునించింాయి అని యా మహాత్తుయ 
రు ల - 

9 క +, మి పాటె? | న బదులు పల్కెను, మ వాక్యము "ల ్న డును నిరర్థక 

ములు గావు. ఆమణూూండె రాజాధికౌరులువచ్చి అబుల్ 

హననును గువనన్ని ధినుండి తోశొనిపోయి ఆతనికి వివాహ 

మంగళ వేషమిచ్చి, సయ్యదు సులానుకొఅకు తయారుచేయం.. 

బడిన వస్తువుల Tor: ఉజ్యలాలంకృతమైన మహోన్న తా 

శ్యముషై నెక్కించి, దీపములణోను నంగీతాదికములతోను 
Qe 

ఊరేగించి రాణశొమా నెక వివాహము గావించిరి. ఇదం 

తయు నాత(డు స్వష్టమాయగా తెలం చను. వివాహానంతిరము 

గురువును దర్శించి ఆతని పాదములలో వ్రాలెను, జగ త్తే అట్టి 

దని ఆతని గురువు బోధించను. ఈమహానుభాను(డే తానాషా, 

అలా రామదాస 3 త్రమున చిరపరిచితుంజై న తానీషా, 

నిరంతరము వేదాంత విన “దములలో ప్రాద్దువుచ్చుటచే సీతనికి 

“తానాషా (నిత్య సంతో మీ యగు రాజు అని 



3 - తానాపా పూర్వచరి త్ర, 28 

శీ: క, 1671లో. విలు 21 వ తారీఖున అబ్బున్లా 

సులాను తత్త ణమే సింహానమునకు తగవులు 

ప్రారంభ మైనవి. సయ్యదు 'తీహమృదు తాను అబ్బుళ్లాకు ఫెద్గ 

యల్లుడ న కారణమున సింసోన య తనదని చేదు. తను 

భార్య, నూసాహేబు, తనచుట్టునున్న నె చేశసేవికలను నాసి 

నలను సాయుధలం గావించి అంతఃపఫురమందు తన హక్కులను 

కాపాకుకొనుటకు సంసిద్ధురాలుగా నుండెను. కాని లాభము 

"లేశ పోయినది. సయ్యదు అహమ్మ నునకు ఆతని యధికార 

కాలమున నాతని కర్కశ న్వభావముచే శగ్యవు లనేకులేర్చడి 
యుండిరి, _ైగౌ సీతకు పరపాల తు. “నమస డగుటనే 

ఉద్యోగులు ఈ ఈతని భార ర మును నహా-ప లేకయుండిరి. అబుల్ 
పె 

హసనుయొక్క_ వినోదస్యభావము లంచగొంచ్లైన రాజకీయు 
లకు చాల అనుకూలముగా నుండెను. అతనిని సుల్తానుగా 

సింహానన మెక్కి_౧చిన తమక విశేష లాభముంకునని వారను 

కొనసాగిరి, అంతఃస్టురమునోను కోట దర్చాకలోను కొంత 

జగడ మైనది. సయ్యద్ ముజఫర్ అను సేశాపతియు, మూసా 

ఖాకా అను మహాబ్ద*రును (అంతఃపుర రాజగృహాోధి కారి) మటి 

రొందటు ఉద్యోగులును ఏకము ఆకసి కముగా సయ్యద్ అహా 
Se 

మృదును పట్టి చెరసాలయం దుంచిరి; నెంటనే అబుల్ హన 

నును సింహానన 'మెక్కించి సె యిళవుగును మంత్రులైరి, 
Qe 

ఇతందే నయ్యద్ ముజఫర్ నర్వసేనాపతి, మహామం తిః 

అక్కన్న మాదన్నలను తానాపాకడకు 'జెచినవాండు, సర 
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మం శి యొక్క అధికారవాంఛయు  తలపవెగరుదనమును 

తానాపూాకు చాల దున్ఫహముగా నుండెను. ఈమంత్రుల నిరు 

వురను తొలగించుట కాతయ తరివేచియుండెను. అందులకు 

తగన నసహాోయులు దొరకలేదు. అక్కన్న మాదన్నలు తనకీ 

నహాయముచేసి ఉపకంంగురని తాగాపూ తలం చెను, తానాషపా 

వేదాంత వాక్యములకును ముజఫరుయొక్క_యు వేదనలకును 

కారణమును వెదకినందుల ఫలముగా నింత పూర్వక థ 

అక్కన్న మాదన్నలకు తెలిసినది, 

యక. ఆ మాదన్న క, “సూర్య ప్ర కాశ రావు” బికుదము. 

అక్కన్న మాదన్నలు తానాపా కొలువులో ప్ర వేళించి 

వారము దినములై *.వి. అనుదినము రాడగ్భృ హమునకువోవుచు 

తమ యువ్యోగమును ఏర్వహింప మొదలిడిరి. చాల సులువుగా 

పీచు అన్ని కార్యములను వాచుకొనుటచే ఇత%లు సూల 

దీయులు పెక్కి_ం౦టిక ఏ6 సాయవమపేన్నీంవసాగిం. మిత్రు, లేర్చ 

డిరి, సుళాను రహస్యముగా పక శ_క్తిసామర్థ కములను పరీ 

basse ను అఆయవ్యయా విధానములలో వీఠు లెక్కలు 

తయారు చేయుటను నూడవలెనను మిషతో వారిని తన కుల 

తర వీలివంచుకొని (ప్ర సంగంచుచుండును, వారి తం డి 

భానూజీపంతులు కొమారుల హై ఎఆీంగినను స. 

ణముచేతనో ఓకుగల్లునం చేయు జే . మున్నుండెప్పునో గోల్ర 

సైగ నతునని కోనాంగదంంరద వాం 



ప్రకార, మాదన్నకు సూర్య ప కాశ రావు బడణదము 2 

ఒకనాయు అన్నదమ్ముల కిచువ్రరకును మంచి శుభన్య 

ప్నములై నవి. వెంటనే వారు మేల్కొని ఒకరితో నొకరు 
రా 

చెప్పుకొనిరి, తెల్ల వారిన తర్వా స్నా నాదినామభార ణము 

లైన నెనుక పూజాగృహము ప్ర వేరించికి, 

మాకుపల్లి కృష్ణ భట్టుగారువారి పారోహితులు, సోదర 
న్ ag 9 లు 

లికవురును వారిని నమిపీంచికాి* భట్టుగారూ, జపమైనదా” 

భట్టు.---ఆ అయినది నాయనా, బ్రందతీరము. 

న 5 ర్తి, వ అక్కన్న మాదన్నలు ఈర్గము గృహించి వారెముందు 

వీశముల"పె కూర్చుండిగి, 
QQ. 

అక్కన్న = భట్టుగాయా, స రలు నిన్నరాత్రి 

అద్భుత మైన నస్వప్నములు వచ్చిననండ., సాల ఆశ్చర్యముగా 

నున్నది. వాని ఫలము తౌము చెప్పవలయును, 

భగ్టుంశుభం, శుభం. మోకు ఇటీవలనే సులాను 

రా గంప 3 కొండసా సూూజ వ, మ. సుభ సృష్నము -ఈగోల ౦డ నాన్రూ ద్య 

థారేయుశాతారు కాబోలు, చెప్పండి బాబూ, 

అక్కన్న తేమ యాళీర్వచనము. మూండవజామున 

నేను ఎక్క_డనో దేవాలయములో నున్నాను. చుట్టును భక్తు 
లనేకులుండిరి. తటాలున దీపారాధన ఉగిగినది. ఎదుట భగ 

వతి భవాని కనంుడుచున్నది. విగహముకాదు. సశీవముగా 
నుండెను. చేగుల నాడించుచు నామె ఎల్ల మ pare 

ఇ SN ౧ 

డెను. నాకు ఒక తణము ఏమియు తొవశీమి పిలక నా 
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ప్రక్కనే యుండెను ఆభ _క్షకోటిలో తానాపూకూడ. కస 

బడుచుండెను. ఈమహామ్మ దీయుం డెట్టు గర్భాలయములోనికి 

రాగలిగానని నాకాశ్చర్య మాయెను, మాదన్న వై పు చూచి 

విని, ఆతెకు నామ్మ్క నూకు, అమ్మ వారు పిలు స్తున్న ది” అని 

చెప్పెను. అటు నూగునుగడా భ కలు తానాపా ఎవరును 

లేరు. భవానీదేవిమా త్ర ము కొనయబనుచుంచను, “అక్కన్నా 

కందు ఈకరవాలము గ గ్రపీంపుము, నూదన్నా ఈపాశము 

నీకు, మోకు మేలు కో అని అంతరానమాయిను., అబే 

స్వప్నము తమ్మునికికాడ నచ్చినది. 

మాదన్న అవునండి, మాయిరనురి నస్వప్నములు 

ఒక శు. మేము ఏకకాలముగళో మేల్క_ని ఒకరి నొకరము 

చూచుకొని కొంవిసేప్పుండి తర్వాత స్వప్నవృ త్తాంతములను 

చెప్పుకొంటిమి. ఏమి యాశ్చర్యము ! 

భట్టు. ఆహా ! హా! దివ్యమైన కల. న్వప్నశాస్త 

ములో చెప్పియున్న ట్లు మూండవజామున వచ్చినకల సూడు 

నెలలలో ఫలించును. మోకు ఈవసారత్ నౌకరి మూండు 

నెలలు మాత్రమే, తర్వాత అక్క.న్నా, నికు మహాసేనాధిపతి 

పదవియు, మోదన్నా నికు మహామం త్రి తమును లభించును. 

అమ్మవారి ప్రసాదము వృథాపోదు. భ_క్షకోటిలో మికు 

తానాషపా కనంబకుటచే నాతడు మహాభ కు. డనియు, గొప్ప 

.ఇ వేదాంతి యనియు, - మహమ్మ దీయుంటే మైనను పూజనీయుండని 

" శెలీసికొనవలయును, 
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అక్క_న్న మూదన్న లు. 'అంతెయు అమ్మ వారి యను 

గృహము” అని శ కి పటమునకు నమన్క_రింతురు. ఇంతలో 

వారి మేనల్లుంయ గోపన్న వచ్చి “తానాషూ సుల్లానువారు 

oes నం కబురంవించినారు. జవాను వచ్చియున్నా 

డు అని చె చెప్పెను. వెంటనే అక్క_న్న మాదన్నలు బయలుదేరి 

పోయిరి, 

తానాపా గొప్ప యత్తుగడలో నుండెను. తనకు తొ 

లుతే రాజ్య వ్రా పీకి కారకులైన ముజఫరు నూసాఖానులు 

తెన్ను కేవలమొక బొమ్మ గాం 'జేయుటచే శత్రువులై 6. వీరి 

నెట్లు తొలగించుట యని తానాపూ తెలంచుచుం డను. సుల్తాను 

హృదయమును ఈమేధావంగులు పీణములో గ్ర పీంచిరి, 

సుల్లానుతో సాంతరంగిక నంభాపణలు మొదలిడిరి. ముజఫరు 
మూసాలను తక్షణమే తొలగించిన నిందవచ్చుననియు ఆపని 

క్ మముగా చేయవలయుననియు మాదన్న సుల్తానున కుపా 

యము ఇల్పను. ఆయినువుంకును పరన్నర విరోధ మేర్చ:స 

నట్లు చేయుమ నెను. ఒకనిని మించి వారభో సోకనిని మర్యాద 

చవేయుచుండువము నెను. నాండు తానాషపా మాదన్న చే పీతం త్ర 

మును గ్రృహించి అ ప్టేచేయ నారంభించెను. ముజఫరు 

టు. ఒక_క్క_యును సు లానునకు తానే ఆప్ప్రుండ 

ననియు సుల్తానునకు సాయముచేయి ప్రాధాన్యము తన బే 

యనియు మరియొకండు తన స్థానము నా డ్స్ మింపంజూచు శత్రు 

వనియు తలంపసాగను. వారిలో 'ద్వేషమభివృద్ధి కాసాను, 
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ఈ ద్వేషము వారి సేవకులలోకూడ వ్యాపించి వారు వీథులలో 

కొట్టుక్నువజకు వచ్చెను. ఒకదినము మూసా ముజఫరులు 

పరస్పరము దూవషించుకొసి రాజవీథులలో చాల యల్లరి 

గావించుకొనిక, సనంటనే ఆవిషయము సులానువజుకును 

పోయెను. సును నూదన్నను రిహన్యముగా నలహా అడి 

గను. మాదన్న 9కు నేర్పెనూవారిరువురను ప్ర త్వుకముగా 

పిలిపించి ఒక్కొ కనితోను వానిమోందనే తిన కభివూనమనియు 

ఇంకొకనిమో.ంద ద్వేషమినియ. చెప్ప, తర్వాత, ప్రతిష్థక్ అకు 

నలువుర యుదుట దర్శ్చాసలో మందలింపంబోవుచున్నా నే గాని 

వేటుగాదని పలికి దర్బారులో విదవురకును బుద్ధి చెప్పవలసినది 

అసి, సుల్తాను ఆప్త కాంమే చేసను, అంతివబికు వారిచేతి 

కీలుబొమ్మ. ఈసులానని తలంచుచుండిన పారు ఇప్పుడు కొంత 

భయపడెసాగిరి, వా_సవముగా బలవంతుండనియే తలంచిరి, 

ఆమం శత్రు విరువుచును ఇది నాటకమేగడా యని తలంచియుం 

డిరి, ఈవిధముగా రెండు మూడు పర్యాయములు జరిగినది, 

మూసా ముజఫడులు క_త్తియుద్దమునకు కూడ సంస ౯ 

యుండిరి, ఇంతలో అక్కన్న మాదన్నలు లంచములిచ్చియు, 

'బెదరించియు ప్రభువులను, సామంతులను ఉద్యోగులను, యో 

ధా నదులను సుల్తానుపవ.మునకు త్రిస్పియుండిరి, మంత్రులకు 

గారవముతోకూడ బలమును ఉడిగాను. పీరు సులానును 

త్రీప్పుచున్నా రనుమాటపోయి వీరు సుల్తానునకు లొంగిపోవు 

చున్నాడు గాని సుల్తాను వ్వ్యాన్తవముగా సాధువు, లేకున్న 
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వీరిని ఎన్నడో కడతేర్చి యుంయునని జనులు చెప్పుొన 

సాగిరి, 

నాలుగవ పర్యాయము వాలర చ్చ జడ 7ను. నమూనా 

ముజఫ'లు దర్శారులో పరస్పరము చాల దూప.ంచగో ని? 

సులాను నూటలను సయితేము లకీ స్రముచేయక తక్ ను 

చుండిరి. సుల్తాను నూదన్నను నా చను మాదన్న కనుసైగ 

చేసెను. వెంటనే ఇ*నాపూ వారిసవుకను 'ఖై దుచేయుటకు 

ఆజ్ఞ చేసెను. ముంచే మాదన ఏన్పాటుచె కొమురం 

రషక వర్షము మూసా ముజఫకులను బంధించి కొనిపోయి”, 

ఈవమారుకు*డి సులాను ఆత గారవమును నిలువబెట్టుకొనుట 

కొఆఅకు అట్లు చేసెనని ఆభాంతులు తెలంచిరి. _.కాని సులాను 
౧ ప జాలం! 

వారికి మగి విడుదల లేకుండ. జేసెను; వారి యా ప్పపర్షమును 

పూ రిగా శికీంచెను. కొందటు సులానునకు పాదా కాంతుల 
జాలి — (U (oan 

మన్న నలక పాణి లె ౧. తిత్తి ఇమే సులాన్కుమూసాొ ముజఫరులు 
YJ యర = 

దో హులనియు వారికి -తానిచ్చినది లఘుశిటి యనియు నుద్దో 

షించి, మాదన్నను వజరుగ నియమించి అుతినికి “సూర్య 

ప,కాశ రావు అను బిరుదము నొనం గెను. అక్క_న్నను మహో 
ల బు వ 

సేనాధిపతిగా నేర్చాటుచెసెను, వారి మేనల్లుడు గోపన్నకు 

న్న -సిఫారస య స తాసిల్లారుుడో మాదన్న _సిఫారసుమోద భద్రాచలముస ఆ “సిల్లారు ఫ్ 

మిచ్చెను. వాని తమ్ముడు వెంకన్నకు *“రూ_న్మంరావు అను బిరు 

దిచ్చి పౌజుదారుగా నియమించెను, అమ్మ'వారి ప్రసాదము ఈ 

విధముగా నెజణవేరెను, సుల్తాను మాదన్న సిఫారసుమోంద 
అబలా 
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గాతస  శేవలమొక జ్ఞాని ఈమూాప్రన నున్నా (డని తలంప 

సాగర్ న ప్రభుళ ను కొలుచుట మహాభి"గ్యమని తలంచిరి, 

అనుదినమును ఉదయము కిచేరికిపొయి సుల్లానునకు నాటి విష 

యములనెల్ల విశదీకణ౧చి తాము చేయ(బోనువానిని మనవి 

చేసి ఆతని యనుమతి నంచుచుండికి, మునుపటి వశీగ్దకును 

ఏ్రకిని ఎంతవ భేదము! ముజఫన మూసాలు తానాపాకు ఏమియు 

చెప్పెడివారే కారు. పీఠ, సులాను రాజకార ్రముల వివరములు 

తినకు వలదనినను, ఆయనక నివేదించుట ధర్మ మనియు 

మర్యాదయనియు చప్పుచు అతినిని చాల అనునరించుచుండిరి. 

భగవంచుంయ తనకింత మంచి మంగ్ర్రుల నంపెగదా యని 

తానాషహా నంతసించుచుంశను, 

సూాదన్న మం లై మొన కొలదికాలమున కే దేశమును 

చాగుపజి చెను. ముదటిపవిగా కొండలలొనుండి చేశో పద్రవము 

చేయ జూగులవాగిసి శిత్నీంచి మై రుపంటలకు త 

గను. జనులను పీడించు జమిీందారులను సుంకాధికారులను 

లాగివేసి సాధువులను ధర పరాయణులను వారిస్తానమందు 

వియమించెను న నన్ని జిల్లాలను నిహ్కంటక మున 

చ్చెను, తర్వాత అన్ని సుభాలగోను గ్రామగ్రామముగా తనిఖీలు 

చేయించి నివరముగా పన్నునసూలుపట్టిలు ఆయానంవత్సర 

ములకు వ క్యేకముగా తయారు చేయించెను, ఇందువలన 

జనులకు కొంత నెమ్మది 'యేర్ప్చజిను. ఇవాములు, అగ్ర హోర 

ములు, దేవ బ్రాహ్మణ దానములు, నౌకరీ ఇనాములు మొద 
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స్కో రాదన్న పగిసాలశారంఛ్ము, ఫ్ట్వ్రీ 

ల నవాని పాలనలోని అ క వుములను మూన్సిం చను. తాను యా yy 
a నగా పక్కొ_దానములను ఇనాములను ఇచ్చాను. హూంపూ 

మహమ్మద్ ములకు పహిసాామురేక రిసీణ రపిణ లొనంగు 

చనుంగాను, 

గోలకొండసామభూజనము చాల వి న ఇతనమెనది. ఉ వర 
Uy, . న ల 0 — 

మున శ్రి కాకుల ము se = సా) మొదలు దశ్నిణమున పదు 

చ్చేరవజకును, ఆంధ, చేమం యు నిసిశాల సామ్రాజ్యమున 

చేరియుండను, కజపశల్లాయును కన్నా జిల్లాలోని తూస్సు 

భాగమును నేటి “హాౌదరాగాసునం కాసమునందలి. కల్యాణీ 

జూగీపవజుకుగల భాగమాాయు ఇఎదులోనిబే. వ5* ఒకటి 

తాల ము ల్ ప, దేశము: లిం త్స అంట న యు సగాగాపా పవె 

ప నుంచాను. గాటి ఇమా? ధే జ బాగాంము పండు 

చుండననిన అగిశ యో కి 5 నేరము. ఏజాపూా వనందలి నిసార 
బి ణి 

వ్ర దెశమును నదలి ఆం | డొ మును ( 8) mre 0) జదేశ 

మను) ప్ర -వేశించినంంనే పచ్చసి ప పపుటయ్ఫు సూపుల 
రు 

ల ఇ గొం్పుచుండినవి, సలవృషి ములు నేతో)క్స 

వము సేయుచుండినఎ. ఈ చేశసముళందలి వ జ,పుగనులును 

విశేష వ్యాపార స్టనములై ౫ "రేప న. ఖండాంతర 
లి అనా (నో ల్ల 

ములయందు స స యు రకపు తోానూాపెక సులానునకు 

సంవచ్పెరమునకు నాదాపు మూయకోటుల మాపాయల యా 

చాయముండను, ఈము త్రము సూననుయొక్క_ నకల వినో 

దాదికములకును చాలి సై పెచ్చు రాజ్యర తణకొటుకు విదేశీయు 
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లకు వాగ్గి కము లిద్చుటకు సయునము వాలియుండెను. ఈ 

నై భనమే క త్రువులకు కనుకట్టాయెను. మొగలాయోలకు ఈ 

సంపదరంతయు సార గొను దురాస పొడమెను. 

కౌరంగ కేసు సెంసోనవ మెక్కి న 3౮93 ముప్పది సంవ 

త్పెరములవటకు MOST పూజ ద్యమువకు శాంతియుం చెను, 

ఇందులకు కారణము, స గోలకొండ మొగలాయి 

లను నేవిగా నెనువ్కొ నక పోఫుటయే, ఇంతవజకును మొగ 

లాయీలకు, గివాజాఫోను అని స్నేహిమెం ఫైన ఆడిల్ షా 

తోను యుద్ధముచేయు ముం కినం ందున, గోలకొండ డై 

పుటకు అవకాశము దొరకదు. పైగా గోలకొండవారు ఢిల్లీ 

లు a యా ర శ్ 

నారికి న గ మముగా కప్పము పంపును 

"Oy జ్ 

నోలకొండ రాద్వుమునక సారన ren దాని 

యు తర భాగము మొగళాయోలు. జి 

ఆనుకొనియున్నట్టి విశాలమైన బయలు. దానియందు బెజా 

ఎంచిన సు రాజ్య మును 

పురముయొక్క_ 3 గ్ ణకున్ని ఖు నుర్గమప § సములుగాసి, నీరు 

మెర కమల శానాన మజీయిట్టి ' నై సక్షిక నిర్ *ధముగాని లే 

కుండెను, కాని ఎంతకాలము విజాపూరు న్వగం త్ర రాజ్యముగా 

నుం:పనో ఆఅంతవజకు గోలకొండకు ఆఫాయము లేదు. -ఈవిష 

యమును చక్క_శూ నెజిగన వాడగుటచే నౌరంగ జేబు 

పాదుషా గోలకొండను 'ముదట జ ముంచి తన సాన్ఫూడ్యమందు 

క లుఫుకొనుటకు యత్నింప లదు, అట్లు చేయుటయు అనాధ్య 

ముగా నుండెను, 



౫ - మాదన్న పంపాల౫'౧ఛము, లర్ 

మాదన వంతలు కొలది మాపస్పలతో తశ్పూస్వూము 

గోలకొండవా రనుస ంచు-దు గు కదే ఛభాంగసినినే యనున? C 

చెను. కీ, శ, 1636-వ నంన *ాఎము. నె జాముపాహి రాజము 
Uy ౧ 

పడిపోయినది మొదలు దకహీణ రాజ్య ములక, పట్టున భీతియే 

గోలకొండ వా" కిని పట్టి న. ఎకు మొగలాయోవారి బారినుండి 

తెప్పించుకొనుట ఆ కంచుచేం నే కపబుపాహి (గోలకొండ) 

సులానులు మాటనూ గ్రాము పాదుషాళ వశంన కులుగానుం2 చే 

గాని వాస్తవముగా, భోగోపల, ౧నాపూ ఆడిల్ పాకు ధన 

నహాయము చేయుచుండిడ,  'ముగలాయీలు చబిజాస్రరము 

మోాందికి దాడినచ్చివప్పువంగయు నామ సె న్యములను ఎల ల 
యి ౧౧ 

కడకు పంప్రుచుండిరి. మొగలాయీలు తాము బజాపూరుమిోం. 

దికి దాడి వదడలినయిడల గోలకొండ సైన్యములు -మొగలా.యా 

దెశముమోందిశై నను లేదా వుతీయొక వై ఫునుండి మొగ 
లాయోా సు న్యముమిోంది కై వను బజాఫువమువారికి సాయ 

వూ Q.. 

ముగా దం సవ ద్చు౫సి ఎఆట్ంగియు౦వ్ర 

మాదన్న ౧ ౮వుంమువారితా పి* “థింప లెదు; స్నేహమే 

చేయుచుండను. -కౌని బెజా కాప్ర్రుర es ప చాల 

గందర గోళముగా నుండెను. ప ఏలనో పంతికక లవాములు 

జరుగుచుాడిన వ, లి రాద్యముతో నికాలమున స్నెహము 

అసాధ్యమును నిసంపెమోాగ మును, ఈవిషయము లెల్ల నూల్లో 

దించి మాదన్న మంటి. నిరంతెరె పిదయు బైన మిహారాషు 
(002 

లతో స్నేహము ముదలు పెస్పైను కివాజేతో నుత్తర ప్రత్యు 

_త్రరములు ప్రారంభిం? చను, 
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పకసణము ౬ - గబా”. 
(Gy 

a లీ 3 వ. మం 
క్స్ 1674 నో నివాకవఖాఖి పేకము చెసికొ నెను, 
Uy ట్ర 

అందుచే హన ౧ ౨క్క నము వవాల ౫ గిపోలును, స 

aes చ. cs 

ఆడిల్ సాహూ వావ్య మును క ౦౦-వో న య.) సను ఎక్కు న 

య్ ఇ. ఎటు న 7 + వ్, అ" నేన 

ధుంము నొాపవి "ము, దివీణాంము ' ౨ అబు 5 ములను 

SE డక్ ప్రే వ. న్ ల. స్మా టైం ఖ్ వా చేరక భయపడే 

మ టు 
కారక వ్యాన * “లము నార షో పి దవమీణదగ్మున 

చేది మదరాసు" ము సుఖిపిముగా ను టయిగాక శివాజీ 

కంటు ఏక్షను వటి బే దుగ, ఈ 6 జనవ! డగ) జను రిఠాడజం౧బర 

శ mee ww కం WW At చ్ న రత్త 
జనుల నెఖ్యముగనం అీవ్ 8 ల న్రుపట్టణములు Ce: 

పాచీనకాలమును తయ వి సపువ్యానాన ముల కాటపటు లగు 
©) ( లు 

టయగాక్ ఇచట గనులు పైటుగసి సాభాగ్యముగా నుండినవి, 

ఈభనమ నయు వొాలవజకు rs భర ర కార్య 

ములకును ఖ్పుగుటణుఃగాక వి గషముగా జనులకు చా౭దుకొను 

టకును అభా ణముయి వేయు మకొనుటకోను మిగులుచుండెను, 

f 
విజయా గ నానూంజు స్టో ర ~) van ము దశ్నీణబశము 

“పెక్కు మ. వ ల వెిఎంతిర 

ల 

ల 

Fe 

మును వమ” బాము కలహాంగకొనుచు నయ. ండినవి. తమకు 

సాయము చేయట! aE) ers మొదలై న 

మహమ్మా గీయ నాబ్నుముల సాయమును వేసటచే. గుకుమ్కు 

లకు క క హా -చ్చసా? 7న, ముగలాయోాల  బలముచే 



౬ - నీవాజ్, ప్ 

డర వరుస తాట డ్యమును వ_సరిందుట “సాధ్యమైన మస ఎ 
అ 

ఫ్రై గోలకొండలు క ల Napa గృయణ్ని౧దు 

చుండిరి. బిందువే గోలకొండవారు కొడెప్క ఉత్తం అహా 
-—_9 

నీలాల భాగమును వెలా _నంకను జ బుంచిర._ ౨చాపూస 
౧౧ 

వావ కర్నూలు, "బెంింలోా', ఉ నాముును; a మెనూ 
—o QQ. 

భాగమును పాలూ కల్ల ఢముల సకమి మదంసు భాగమును 

న్వాపు "వేలూరు చముదలు సంప నా వక్ కర్తుం 

సోదరుంలై న వంశ. నండవానే ఆడిల్ పూ కింది సరా 
Se) © ఎ 

రుగా సవ్ర? నస్్మములను వాలించుచుంచెను. వానికి ఉంజ్ప్రాంత 

భాగము తండినలన. వచ్చిన్ట్టప్ 
wy లు 

ఈబోప్రున మధురిసనోయకులకును తెంజాషారి ప్రభువుల 

కును న. అంజు నాఆ వాలక్ని మధురవాళక చంకి 

వేసిరి, గటంచిన రాణాయొకిి_ కొవమూకపంపు బిడాఫపూరు ఆడిల్ 

పూరు మొణ పక నంగా నాతెయు నెంన “ని సాయమువామ్మ 

నను. నంకాడ తింజ'వూ రని జయించి మిధునవారిని పాటు 

ద్ లి ఆరాజ్యమును తానే అపహరంచిను. పైగా నీతిడు 

సంచి ంచివారి సాయముతో తిన సచుట్టునున్న పా ళగాండ్రను 

జయించుటకు ప్రయన్నించుచుండాను, ౯ ా వురమువహారి ప్ర త 

నిధులు నానర్మ్ కకం ఈ పుర్ పూకూ డి యనువారు పర 

స్పరము పోరాషసాగి-, నానక్ మహామ్మను గోలకొండ వారి 

సాయ మ పేషుం చెను, ఈమధ్య 1675 నం, ఏ ప్రిలు ప్రాంత 
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మున శివాజీ టైన్యములో నొకభాగము విజాపురభూములలో 

దోచుకొనుచు గోలకొండ 'రాజ్యములోనికి చొచ్చి వతగరి 

(యాద్దీర్) ప్ర వేశించి పూర్తిగా కొల్లగొట్టి హైదరాబాదు 

వణకును వచ్చి వెడలిపోయెను. గోలకొండవారి మహామం త్రి 

మాదన్నపంతులు విజయాఫ్రురమందలి దవ్నీణభాగములను 

సైతము జయించి ఆంధ్ర నసామ్రజ్యమున చేర్చందలంచియుం 

డెను, పట్టి సందర్భమున ఫవావేతే నంధిచేసికొని తాము ఇరు 

వురును కలసి దక్నీణబేశమును జయించి పంచుకొనుట మంచి 

దని తలంచి మాదన్న శివాజీతో సంధికి తానీపాను ఒడం 
బరుపసాగెను.బిజాఫురములోని కర్నాటక దేశమును తానాపా 

కొలకు శివాజీ జయించునట్లును దండయాత్రా కాలమున దొర 

కిన లూటీయంతయు శివాజీ గ హింపవలసినట్టును నిబంధనలు 

కుదుర్చుటకు మాదన్న ప పృయత్నించుచుండెను, 

(క న్లహ్వజీ చనిపోవునప్పుడు 'వెంకాజీ బాలుండు, అనుభ 

వములేని కువూరునికి సాయముగా ర రఘువాథనారాయణహను 

ముంతే అనువానిని ఏర్పాటుచేసి శహజీ మరణించెను. ఇంత 

కాలము ఈహనమంతే తానే ప్రభువైనట్లు ఎల్ల కార్యము 

లను జరువుచుం డెను, వెంకాజీ నేడు పెద్దవాందై హనుమం 

తుని పె_త్తనమును నహింపలేకపోయను, పైగా హనుమంతే 
నానా మాయోపాయముల చేతను విస్తారము ధనమా రించి 

యుండెను, వెంకాజీకి అనహనము ప్రారంభ మైన వెంటనే 

హనుమంతుని విలిచి మునుపటి లెక్కలు వ్రాసి తెమ్మనెను, 
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హనుమంతె వెంటనే తన యుద్నోగమునకు రాజీ 
నామా నిచ్చి వేసి తాను కాశీయాత్ర, శేగుచున్నట్లు నటించి 
తంజావూరునుండి తన యావదా స్థిని గ్రహించి తన తమృం 

డైన జనార్లనుని కూడ నుంచుకొని బయలుదేరెను. తీర్థ 

యా త్రకని అజలునజరకకాడు బిజాపూరులో ఆడిల్ Fu 

అస్థానము చేరెను. ఈతని శ క్రిసామర్ల ర్భ క్రములును ప్రసిద్ధియు 

ఈతని కొొక మం త్రీపదవికి కారకము నవి. కాని ఆడిల్ పాల 

రాజ్యము దుర్చలమే అనుక్షణము కశ" నెదురు చూచు 

చుండెను. అట్టి సందర్భమున వివాజీ హనుమంతుని తనకడకు 

ఆహ్వోానిం చెను, వెంటనే విజాపూరును నదలి హనుమం తె 

పూనానగరమునకు పోయిను, 

వెంకాజీమిో(ద పగతీద్చుకొను నభిపాయము పహూనుముం 
తునికి నానాటికి బలపడుచుండగా నాతండు శివాజీని దశ్నీణ దేశ 

ముపై దండెత్తుటకు పురికొల్పుచుండెను, శివాజీ తండ్రి తన 

రెండవ కొవూరుం.డైన వెంకాబీకి ఒనంగిన రాజ్యమును, దాని 

సౌభాగ్యమును ఎట్లు అది సులువుగా శివాజీకి స్యాధినమగు 

ననుటను గుజీంచి సమయము దొరకినపుడెల్ల హనుమంతె 

శివాజీకి చెప్పుచుండెను. తనకును తన బంధువులకును గల 

పలుకుంబడినంతయు శివాజీకి సాయమొనద్చటలో వినియో 

గించుటకు సిదముగా నుండెను; శివాజీకి తమ్ముని రాజ్యము 

మింద ఇంతవజకు అపేకు లేదుగాని హనుమంతుని యుద్భొధ 

ముచే ఇప్పుడు దవీణ రాజ్యములమింది!ి దండయాత్రకు సిద్ధ 
ము కా(దొడంను, 
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ప్రకరణము-౭, శివాజీ గోలకొండ ప్ర యాణము. 

ఈకాలమునకు సరిగా రాజకీయపరిస్తితి శివాజీకి అను 
కూలవమూయను. మొగలా:మూ పాదుషా పంజాబులో యుద్ద 

ఇొనరించి ఢిల్లీకి వచ్చియుండినను ఆతని సైన్యము ఇంకన్నో 

పంజాబునంచే యుండెను. విజాపూడలో  సికందఠణ అను 

శాలుండు సుల్లానె నందున వచీ ేరుపదవినై_ అంతఃకలపహాములును 

హత్యలును మం టన ప ఒక కతుయు 

అఆస్థృనులు ఒక . కతు గాా కొట్టు! నుచుండిరి, ఆస్థృనులు 

పూర్తిగా నధికారమందుండిరి. ముగలాయో రాయబారి 

బహాదూర్ ఖాను ఒక పతు మవలంవించి మజీయొుక పవతము 

మిద యుద్ధొ'ను ్మఖుండై బిజాప్రరము మీదికి దండె_క్టెను, 

ఇటు శేయేటచే ఫొ త్రమంత్రి భలోల్ఖా౯ నివాజీతో ౩ చేరు 

నని వాని యు'ద్దేశము. అది యే మమెనది. మాదన్న బిజా 

పురమును ర శీ ంపదలచి యున్న ందున శీవాజీకిని భలోలుఖాను 

నకును సంధి కుదిర్చెను. బిజాపురమువారు శివాజీకి మూ(డు 

లతల రూపాయలు బహుమతిగాను, వారి తూర్బువె వైవుకృష్ణా 

తీరపు "టెల్లన్లు కాఫాడ్తుటకును మొగలాయీలను తజుముట 

కును తే. న్ను వార్షిక -మొనంగుటకును మాదన్న 

ఒప్పిం చెను. ఇట్టి సందర్భమున ఉ _గ్రరమునుండి - తన శెట్టి 

యాపదయును లేదని శివాజి కనుగొనెను. ఈకట్టు బాట్లను 

తాత్కాలికముగా నొప్ప్వుకొనెనే గాని, ఎక్కువ కాలము 

పాలించు నుద్దేశ మాతసికిలేదు, నిలుకడకేని బిజాపూడ 
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పృభోత్వముతో నెట్టి స్నే వామును కుదురుటకు సాధ్యముకాదని 
యాతండు తలంచెను. ధనము మాత్రము గృహించెను, పైగా 

సీమొగలాయీ రాయబారి బహదూరుహా, అంతకుపూర్వము 

రెండు సంవత్సరములుగా శివాజీత* యుద్ధ మొనరించుచుండి 

విసిగి విశరామమ పేవ్నీంచుచుం డెను, అందుచే నాతండు ళివా 

జీతో నంధికోరంగగా తన దశ్నీణచేశ దండయా త్ర కనుకూల 

మని శివాజి తర్భ ఇమే అంగీకరించెను. తాను కర్నాటక బేశ 

ముపై దండెత్తి తిరిగి వచ్చులోపల దచాదాపవెక సంవత్సర కా 

లము బిజాఫురమునకు మొగలాబయీూలవలన బాధ లేకుండిన 

తాను శ్రమపడకయే వానిని రఖీంచిన ట్ల గునని యాతని 
యాకయము. 

ఈకాలమునకు సరిగా నేతాజీఫాల్క_ర్ అను హు 

పదేండ్ల కాలము తురకలలో కలసియుండి ఢిల్లీ లో కొలువుచేసి 

మహారాష్ట్ర "దేశమునకు వచ్చియుం చను. ప్రాయలక్సి_త్తము చేసి 

కొని మరల నీతండు హిందువయ్యెను. ఈతండును శివాజి! 

తోడై బయలుదేరెను, 

ఈలోపల మూదన్నమం త్ర తికడనుండి "రాయబారము 

వచ్చి గోలకొండవారికిని తమవారి ర చేతకును సఖ్యము. కుదిరి 

నది..మాదన్న సంవత్సరమునకు ఒక్లత హోన్నులు(బంగారు 

నాణెములు) తమ రాజ్యమును రశథ్నీంచుటకు శివాజీ కిచ్చుటకు 

ఒప్పుకొని యుండెను, ప్రహ్లాదని రాజీ అను మహో రాష్ట ని 

వివాజీ గోలకొండకు రాయబారిగా పంపియుండెను,. శివాజీ 
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యును తన ఖర్చులు రాబట్టుకొనుటకొజుకు తన విజయములలో 

కొంతభాగము ఆతానాషా కిచ్చుట కొప్పుకొ నను. 

వీవాజీకి న్టయముగా గోలకొండ వై భవమును చూడ 

చేదుకాయెను, హైదరాబాదులోని తన రాయభారికి ఈవిహ 

యమును తెలిపెను, ప్ర న్యోదనిరాజీ అందులకు తగు సంవిధాన 

మును నూదన్నతో మాటలాడి కుదిన్చెను. అప్టల్ ఖానును 

కూల్చినవానితో వకాసనమందు కూద్చండిన నేమగునో యని 

తానాపో తొలుత భయపడెనట గాని ప్రహ్లోదనిరాజీ నమ్మ ర్త 

ముగా పలికినంతట ఒప్పుకొనెను. మాదన్నయు శివాజీ దోవ 

'మొనర్పడనియు నాతనికి మొగలాయీలే వైరులనియు దృఢ 
ముగా తానాహోాను నమ్మిం చెను, మెగా నివాజీతో ముఖా 

ముఖగ మాటలాడుటచే సెక్కు, లాభము లున్నవనియు 

శెలిపను. 
'తానాషా నమృతించిన వెంటనే రాయఘురునుండి 

శివాజీ 1677 సంవత్సరము జనవరిలో బయలుదేరెను, సైదరా. 

బాదు రాజ్యముయొక్క_ ఎల్ల లలో వ్ర చేశింపంగానే తన సైని 

కులకు ఎచ్చటను ఎవరికిని ఎట్టి హోనిగాని కలిగింపరాదని గట్టి 

యాజ్ఞ నొనం7గను. ఇతరత్ర ఒనర్చునట్టు దోపిళ్లు' ఇచ్చట' 

పనికిరావ నెను, ఎల్ల వారిలోను న్నేవాముగా మర్యాదను 

"పాటింపవలసినదని కట్టడిచేసెను. బ్రందుచేత నాతని -: వెంట 

వచ్చిన ఏంబది వేల సైన్యమును .సాధునులవలె గోలకొండ 

రాజ్యమున పయాణమొనర్సిరి. ఫిబ్ర వరి నెలలో గోలకొండను ' 
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శివాజీ నసైన్యు(డై నమివీంచెను, తొనాషపా శివాజీకి ఎదు 

చేని తోడ్కొని రాదలంచెను గాని శివాజీ వారించెను, 

“త్రానాషో దొడ్డవాండు, నాకన్నను చాల పెద్ద గ నావంటిచిన్న 

వానికి అయన. ఎదుశేగరాదు” అని యామహాోవీరు(డు పలి 

కను. కాని అక్కన్న మాదన్నలు నూత్రము కొన్ని మైళ్లు 
ఎదురువచ్చి నివాజీని సగారవముగా కొనిపోసాగిరి, 

శివాజీరాకకై. గోలకొండకు ఆజుమైళులదూరమున 

నుండిన హైదరాబాదు నగరము అలంకరింపబడియుం డెను, 

వీధులును న నందులును గొందులును రంగవల్లుల చేతను నన్నని 

కుంకును కెంధూళులచేతను 'పసువుపాడిచేతను. మనోహరముగా 

నలరారుచుండెను, రాజమార్లములయందును _ నాలుగువీథ్గులు 

కలియు-చోటులయందును మవ సౌదిములికడన గొప్పగడలు 

నిలిపి వానికి జెండాలు తోరణములు క ట్టియుండిరి, వెదుళ్ల 

వేత అటనట గోప్పదర్వాజాలు కట్టి వాసిని శృంగారించియుం 

చిరి. జనులు వివిధములై న దుస్తులు ధరించి వీధులలో లివాజీ 

యను నావింతపురుషుని చూచుటకు తమకపడుచు నిలిచియుం 
డీరి, స్త్రీలందతును మేడలవిరాందను కిటికీలకడను ,క్రిష్కిరిసి 
యుండిరి. 

' మహారాష్ట్ర సైన్యము పట్టణములో ప్ర చేశించను, సెని 

కులును వారి యన్న కాధికాడులు కు రణములతో 

ఉజ్జ్వల వేషములను ధరించియుండిరి, వారి కిరీటములు, వాన్ని 

పీళాండది బంగారు, రత్నములు, వారిజలతారువ,స్తములు మహా 
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రాష్ట్ర వేషమంతయు తెలంగాణమువారికి వేడుకగా నుండెను, 

వబదీవేల సె సై న్యము సుముహూ ర్హమున పట్టణమును చొచ్చె 

ను, “ఈసై న్య మేగదా ఢిల్లీ పాదుపాకు వ్ర పక్కలో బల్లెముగా 

నున్నది. ఏ శేగదా రెండేండ్ల క్రింద ఏతగిరినిదోచి "హైదరాబాదు 

వరకు వచ్చి! ఫాల్లకొట్టినపాడ. వీేగదా ప్రసిద్ధినందిన పీరు 

లకు గండరగండం డె ్రైయన్నాడ! 2౩ అని పక్ష... శేప్పలువాల్పక 

వారిని చూడసాగిరి, కొంతసేపు మరాటా ఆశ్వికదళము ఖదం 
త్రాక్కెను. తర్వాత మావలీల కాల్బలము నడచను. వారివారి 

దోనాయకులు జగత్ప్రసిద్ధులు,  హమిర రావు మోాహిీ తే, 
ఆనందరావు, మానాజీమోంశే, సూర్యాదేమాల్పునే, యశాజీ 

కంకు పోవుచుండగా జనులు వారిని తమ మిత్రులకు మాపి 

మూవి వారి వృ త్తాంతములను వర్ణి ౦చుచుండిరి. “పారితర్వాత 

శివాజీయొక్క_ వ్ర తీహారి సోనాజీనాయకు, వానినెనుక బాబాజీ 

దంధేరే, శివాజీయుక్క_ యంగరతకుండును పోయిరి, వారి 

విశాల నేత్రములు, నల్లని కనుబొమలు కుంకుమచందనాదిక 

లిష్పమగు ఫాలభాగమును వ్ర స్ఫుటముగ కనంబడుచుం డెను, 

తర్వాత రఘునాథ హనుమం తెయును అతని సోదరుడు జనా 

ర్ల న హనుమం తెయు ప హ్హోదనిరాజియు, గ్ర ంథకారు(డై న 

దత్తాజీ త్రింబక్ , కేశవపంత్ , నలోమోరేశ్వరరావు, గంగా 
ధర్షష్ట శ్. మున్నగువారు గుజ్జ్బములమిాంద చేగిరి, వారి వెనుక 

వినీల చేషధారు లై న శాయస్థుల వరునలో పారసీ వ్రాయసకా 

డైన న్లప్రభు, కార్యదర్శి బాలాజీ అప్ జీ, రౌజముద్రి,కా 
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ఛారి శామ్జీనాయక్ అనువారలు ప్ర చేరించిరి, పీరిందజేగి 

నను మాూపఠులలో నంచలనము కలుగ లేదుగాని, వారివెనుక 

మహామం తులు సేనాధిపతులు ప్రభువులు పరివేష్టించి వచ్చు 

చుండగా వారి నడుమ సన్నగా చిక్కిపోయిన వ్యక్తి జనుల 

నాకర్షి ంచెను. అతడే శివాజీ, మూండువందల మైళ్లు నడచి 

యున్నందునను అప్పుడే వదో జబ్బునుండి తేరుకొనుచున్నందు 

నను చాల బలహీను(డుగా కనంబడుచుం డెను, కాని ఇటునటు 

వీవ్షీంచుచుండిన యాతని నేత్ర ములలో 3 తై శ్వృమును కాంతి 

యు జ్వలించుచుండినవి, స అమా యా “మోసాలళో 

నవ్వులూను చక్క_ంగా కోశురు తీర్చినట్లున్న యాతని నాసి 

కోయు నాతనికొక శోభ నుతోొర్చి “ఈతడు  చండశాననుండే 

గాని దయాళు వేయని నాండు గోలకొండ చూపరులకు తోచు 
చుండెను. శివాజీ మహోరాజ్కు జయ్” అని ఆతని చూచు 

చుసే జనులు అజచుచుండిరి, న్సీ లందజును మేడలనుండి 

ఫువ్వులవర్ద మును కుటీపింపసాగిరి, ఇండ్ల వాకిండ్లలో ముశ్తై 
దువలు హారతు లెత్తుచుండిరి, ఈ వై భవము నంతయు 

చేయించుకొనుచు శివాజీ బదులు తాను బంగారమును 

వెండిని దారిపొడుగునను వర్టించుచుండెను, హోరతులెత్తిన 

యిండ్లకడ తానే నిలిచి బ్రాహ్మణులే ఆపళ్లె ములలో వర 

వోలు పోయించుచుండెను, పట్టణములోని చేటలభోని యధి 

కారులు మర్యాద లొనర్చినప్పుడు వారికి శివాజీ ఉడుగర 

లిస్పించి గౌరనిం చెను, 
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వ ప్ర కరణము - రో, శివాజీ తానాషపాను దర్శించుట, 

ఈవిధముగా నూేగింప్ర దాద్ మహల్ కడకువచ్చి నిలి 

చెను, ఎల్ల వారును వారి వారి స్థానములో దిద్ది తీర్చినట్లు 

నిలువంబడిరి. శివాజీయును అతని యుద్యోగస్టులు ఐడుగుఠును 

అక్క_న్న మాదన్న లును గోలకొండ వ్ర ఛానులు మజికొందణు 

వెంటరాగా తానాపషూ నగరులోని శేగిరి. విశాలమైన 

యాస్థానమంటపమును నివాజీ ప్ర వేశింపంగానే అచ్చట సిద్ధ 

ముగా నిలువంబడియుండిన 'తానాషాయును ఆతని యనుచరు 

లును ఎదురువచ్చిరి. తానాషా శివాజీని కౌంగిలించుకొని తన 
వ్ర క్క_న రాజోచితమైన రత్నకంబళముమో(ద జలతారు 

దిండ్లకు అనుకొనునట్లు కూర్చుండంబెట్టుకా నెను, వారి ప్రక్క నే 

మల్తాను సై గచే మాదన్నమహామాత్యుండును అక్క_న్నమహాో 
ప్ర చండదండనాయకు(డును కూర్చ్పుండిరి, మిగిలిన వారందణును 

నిలువంబడియే యుండీరి. లోపలనుండి సన్నని కంతలగుండ 

అంతఃపుర స్తీ స్త్రలు ఈ వేడుకను చూచుచుండిరి, శివాజీ యంతటి 

వాదు క్ య్ వేళించుట యనగా నాగుబాము సాధుై 

తున ప్రక ,-వచ్చి కూర్చుండుటవంటిదిగాను, ఆనాగమును 

అట్లు స కొనివచ్చిన చూం తి రుండు మాదన్నయనియు వారు 

తలంచుచుండిరి. 

మూండుగంటలసేపు శివాజీ తానాపూలు గోష్టి నలిపిరి, 

మొదట పరన్పరము 'ఆచారోహవారములు, కుశల ప్ర పశ్నలు ము 

దైన నూనూలుకార్య క మము జరిగినది, తర్యాత శిబాజీ 
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కావించిన మహాక్కా_ర్యములనుగుటించియు నాతని ధైర్య 

సాహనములనుగుజించి న సభ్యు లుద్ధ్హోపి.0చుచుండలా తానాషపూ 

కొంతే నివు! వినెను. సభ్యులవర్ల నక్ష తనివింజెందక శివాజీ “ఈ 

చమ జీవతలు సరిగా వర్షింపలేది అన్నట్లు తానే ఎట్లు తాను 

అప్టల్ ఖానును కడ తేర్చినదియు, ఆతండు దోహ పం 

తా నందులకొన! స్పిన ప్రతి క్రియయుు, త. ద్రోహము కాదని 

యు విరివిగా నుర్షాటిం చేను. తర్వాత ప. “జారంగచేబును 

గూర్చి ప్రష్తావిపణా శివాజీ పాదుషా సిచుండనియు, తనకు 

ముగలాయీలు తా మొనర్చిన ఇగానాదికములను నెజవే 

ర్పకఖుక అల్పులుగా ప్రవ_ర్షించిరనియు, నభలో తా నెట్లు 

పాదుపాను ధిక్కరించి వెడలివచ్చినదియు, తర్వాతి ఖై దును, 

అఖై దునుండి తాను తవ్చించుక్ నివచ్చినవిధమును, అవచ్చు 

టలో జరిగినవిశేషములను కథగా జెప్పెను. తర్వాత తాను 

సూరత్తును కొల్ల గొట్టినదియు, దుర్గములను కూల్చినదియు, 

“మొగలాయీవారిని వడివీంచినవిధమును వర్ణి చెను, ఈవిధ 

ముగా చాలసేపు మాటలాడిన ఛత్ర, పతికి తానాషూ ఆభర 

ణము లొనంగి భూషణము లిచ్చి గుజ్జములు, ఏనుగులు, 

మున్నగువ స్తువు లొసంగి విశేషముగా గారవించను, తానాషూ 
కనుసన్న చే నాతని యనుచరులు శివాజీ యనుచరులకు వారి 
వారి కుచిత మైన మర్యాద లిచ్చిరి. సభ లేవగానే తానాషా 

శివాజీ పై అత్తరు పన్నీరు మొదలై నసువాసనలు చల్లి తాం 

బూల మొసంగి స్వయముగా మెట్ల వజకునువచ్చి విడిదికి సాగ 
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నంపెను. శివాజీ విడిదికిపోవుచు మరల మార్లమున ధనము 
చల్లుచు పోయెను, 

అక్కన్న మాదన్నలు శివాజీతోకూడ నాతని విడిదల 

శే ఆతని కచట అన్ని యేర్చాటులనుచేయించి మరల సాయం 
కాలము వత్తుమనిపలికి ఏీడ్కొ_నిరి. తానాపాను వారువచ్చి 

మరల ws వ స్టనమునకు అందటును వాల 

hes బహూకరించిరి. ఆమజుసటిదినము అక్క_న్న మాద 

న్నలయింట శివాజీకి విందు వర్పాటాయెను, వై భవముతో 
మహామం తు లు శివాజీని ఆతని ముఖ్యవర్షమును తమభవనము 

నకు కొనిపోయురి. ఆబ్రాష్య హాణగ ఎహామున నీవాజీ పావుకోళ్లు లేక 

యే ప్రవేశించి భానూజీభాగ్యమ్మలకు సాష్టాంగముగా నమన్క 
రించి అవృద్ధ దంపతులచేత దీవనల నంది వారియెదుట వా రమ 

ర్చిన తివాసి పై కూట్చండెను, కొంతసే పై నత ర్వాత భానూజీ 

పంతులు శివాజీకి స్నానాదికముల శేర్పాటుచేయించి మడిగా 

నాతని పూజాగృహమునకు కొనిపోయి ఆశీర్వదించి భగవత్ప్ర 
సాద మిప్పించి, శ్రాహ్యణసంతర్ప్చణ మొన వెనుక భోజనాదికమున 
"శీర్పాటుచేయిం చెను, సవకులు, పరిచారకులు, వంటవాండ్రు 

శివాజీపరివారమును చూచుకొనుచుండంగా భానూజీభాగ్యమ 
లు మర్యాదకు శివాజీకి ముందు భోఢన మిడుదుమనిరి, అతండు 

వారు భుజిందినగాన. ౯ వ స పట్టుపట్టగా విధిలేక "తా 

మెల్లరును శివాజీ క మము నూర్ల ర్ల, పర్యాయము ప్రార్థించి భుజిం 
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చిరి, తర్వాత శివాజీని కూర్చుండ నియోగించి చెంత సానావిష 

యములు భానూజీ మహారా వ్ర మాటలాడుచుండ(గా 

భాగ్యమ్మ న్వ్యయముగా, పరిచారకులు తెచ్చియిచ్చినప ల్లెముల 

నందుకొని వడ్డి ౦చెను, అక్క_న్నమాదన్నలు తం డ్రి యదుట 

కూూర్చుండువారు కారు గాన దూరమునుండి చూచుచు వచ్చుచు 

పోవుచు నుండిరి, శివాజీ ఈమ ర్యాదకు పరమానందభ రితుం డా 

యెను. భోజనానంతరము తాంబూలచర గణ మైన వెనుక వీివాజీ 

ఎల్ల వారికిని రత్నాదికములు భూషలు నిచ్చి బయలుచేరను, 

అక్కన్న మాదన్న లును తం డి చేత శివాజీకి వ శ్ర ములు ఏను 

గులు గుజ్బములు నిప్పించిరి. శివాజీ ఆవృద్ధ దంపతులకు సాష్టాం 

గముగా నమస్క_రించి ఏీడొ_నె . ఆతనియనుచరులును ఆ 

పార్వతీపర మేశ్వరులకు అన్షుచేసి బయలుబేరర. మాదన్న 

మరల మహారా ప్ర పతిని మర్యాదగా బనలో విడిచివచ్చెను, 

ఇంతవజకు శివాజీ మాదన్నలు వ్యవహార విషయములు 

మాటలాడ లేదు. అబుల్హన౯ తానాషాకు శివాజీయందు 

చాలన్నే వా 'మేర్చడెను, శ్లివాబ్లీ వాల సరసుండనియు నాజన 

వంతుండనియు, మహాసత్తు, ర్థైడనియ్యు, వై సైన్యశిక్షణలోను కార 
దీక్షయందును. _అసామాన్యు(డనియు తలంచైను. ఆతండేమి ! 

కోరినను ఒనంగి ఆతనితో నంధిచేసిళొమ్మని మాదన్నను 

కోలిను, శివాజీతో మాదన్న ఆలోచించి యొక ప్రథకమును 

కుదుర్చుకొ నెను. దఖీణచేశమునుు జయించ్లుట్లకు శివాజీకి దిన 

మొకటింటికి మూడువేల హోొన్ను లు 'శేదా నాలుగునర 
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లతు రూపాయలు నెలనెలకు ఇచ్చునట్టును, తన చీనాధిపతి 

(సార్ -ఇ-లప్కుర్ ) మైన మిోన్హామహమ్మ ద్ అమోక అను 

నతని నాయక త్వమున 'వేయిగుజ్జపుదండును నాలుగువేల 

కొల్బలమును పంపునట్లును ఒప్పుకొనెను, కొంత తుపాకులు 

ఫిరంగులు వానికి వలసినమందులును, ఒప్పుకొన్నద్ర, వ్యము 

కొన్ని నెలలది ముందు గానే ఖర్చులకు ఇచ్చుటకు సైతే ముప్పు 

కొనను, ఈసాయమునకు బదులుగా శివాజీ దశీణ దేశమును 

జయిం'టో తన తండ్రి మైన వాజీకి చెందని భాగముల నన్ని టికిని 

గోలఫొండవారి కిచ్చునట్లును పూర్వము తనతం డి, పాలించు 

చుండిన ప్ర ప బేశములను తానుంచుకొనునట్లును వోగ్డాస మున 

"ర్చెను. నం 3 గోలకొండకు ఎట్టి క ద్రవ 

మును తాను రానీయనని శివాజీ తానాషూ ఎదుట ప్రమా 

ణము చేసెను. తావాషాయును వైయుద్ధద్ర వ్యముగాక రతుణ 

విధానమునకుగాను సంవత్సరమునకు శివాజీకి లశ్షహోొన్ను 

లిచ్చునట్లును మహారాష్ట్రల రాయబారి నొకనిని తన యాస్థాన 

మం దుంచుకొనుటకును శ మాణపూర్వకముగా నొప్పు 

కొ నెను. 

శివాజీ గోలకొండలో ఒక నెలదినములుండెను. ఈనెల 

యంతయు ఊరిలో నుత్సవములు జరుగుచునే యుండినవి, 

వివాజీకి తానాపా రెండుపర్యాయములు దర న ముసం7ను. 

వ్యవహారములను గూర్చిన మాటలన్నియు మాదన్న యే 

ఆడెను. మరల దర సన మిచ్చినప్పుడు మరల విస్తారము అనర్హ్య 
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వస్తువిశేషములను తానాషా శివాజీ కొనంగెను, తానాషూ 
తన సౌధమున మైన కూర్చుండి ప్రక్కను శివాజీని కూర్చుండ 

బెట్టుకొని ప్రజలకు దర్శనమి చచ్చెను. తానాపూయొక్క_. 

మం తు లు చేనాధ్ధిపతులు “మొదలు సామాన్య సై సె నికులవణకు 

స 'ర్రాజవందన' 'మొనర్చిరి. “వెంటనే మనకా నై లును 

అశ్లు "తానాషాకును శివాజీకిని వుదనమాచరించిరి, 'తానాషా 

మహారాష్ట్ర సె సైన్యమునకు అధి కారులకును సత్కార మొన 

చెను శవ వె భవమంతయు నైన వెనుక "తానాషపో ' శివాజీ 

గుజ్జము మెడలో వెలలేని వ డ్రి హోారమునువై చి చాల మెహ 

నత్తు చేసెను. హైదరాబాదులోని ప్ర భువులందణును ఆదినము 

రివాజీకిని ఆతని బృందమునకును విందొనర్చిరి. విండై దై నవెంటనే 

తానాషపాక్తు మహారాష్ట్ర వదల శౌర్యబలాదికములను చూప 

నెంచి శివాజీ 'యశాజీక్ంకు అనువానిని వనులఘతో పోరాడు 

మనెను. గోలూండవారి వనుగులలోని యు తమ మత్తేభ 
మును 'తానాహో తెప్పించెను. ఆపీరుండు క ల్తితో నాయీనుం 

గుతో కొన్ని గంటలు పోరి దానికి రోషము పుట్టించి తుదకు 

దాని తొండమును నకి తటుమగాగ్టును 

తానాషపాశ_శివాజీ అన్న గారూ, మోవద్ద ఎన్ని గొప్ప 

ఏనుగులున్న వి. 

శివాజీ, తౌనాషూ సుల్హాకభాయి, ఏరందజును మా 

'యేనుంగులే, అని తన వీథులను చూపి సులానును నవ్విం చెను, 
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శివాజీ గోలకొండనుండి పోంగానే ఈవిషయమంతయు 

మొగలాయీవారికి తెలిసిపోరును, జొరంగ జేబు వాలకోపపడి 

బహుదూరు షాను అధికారమునుండి తొలగించి ఆతని స్థాన 

మున దిలిరుఖానును నియమించెను, దిలిరుఖాను గోలకొండ 

మోాందికి దాడ్నినెడ లెను, _ నూన్యఖేటము (మాల్ ఖేడ్ ) కడ 

గోలకొండవారి' పొడలు మొగలాయీవారిని ఎదుర్కొని సులు 

వుగా ధ్వంసముచేసెను, అదే నందర్శమున మొగలాయీల 

బలము తగ్గినదని గ హించి దతాజీయను మహారాష్ట్ర సే నీనాపతి, 

గృహరతణనై శివాజీ నిలిపినవా(డ్కు కనరాపె పైకి దాడివెడలి 

హుబ్బలి పట్టణమును కొల్ల గాను, 

పక - నో, శివాజీ దండయాత్ర. మాదన్నకు ఆశాభంగము, 

ఆవిధముగా నొక నెల వినోదించి ఛ తపతి తనకు వల 

సిన వస్తువులను ద్రవ్యమును గ్రహించి గోలకొండనుండి సెలవు 

దీసికా నెను. ఆం గ్రేయులు నేడు క ర్నాటకమని పర్కొాను 

దవ్నీణ'బేశవముందు శివాజీ 1677-78 సంవత్సరముల నడువు 

జయించిన భాగము సంవత్సర మునకు ఇరువదిలతుల హోొన్నుల 

యాదాయము గలదిగా నుండెను. ఈప్ర "దేశమున దాదాపు 

సూణు కోటలుండినవి. వీనిలో చెంచి (జింజి) వేలూరును 

గలను. ఈషప్ర "దేశములలో నాతడు తన సిబ్బందిని కాఫుం చెను, 

బంగారమును వెండియు కావలసినందునగడా శివాజీ ఈ 

యూ త్ర బయలుదేరెను, తాను జయించిన యీ బేళఠమును 

ఆతండు మూలమట్టముగ దోచువొ నెను, ఇట్లు డాహశాాంతి 



నొ లీవాజీ దండయా త్ర. మాదన్నకు ఆశాభంగము. $8 

మైనంతట నాతండు మైసూరు, కొప్ప, గదగు, ధార్యారు, 'బెల 
గాఘములను జయించెను, 

ఇప్పుడు శివాజీ గొలకెండవారికి క శీజ్లై త తెలువుచు 

ఒప్పందనమును నెజ వేర్చవలసియుం డెను, కాని ఆతండు ఆప్రకా 
రము చేయలేదు. మాదన్నకును తానాషాకును ఆశాభంగమా 

యును. గొప్పవారికి ఎట్టివారికై నను. ఏదో ఒక_భడేటుండును, 
అది రాజనీతి కానిండు లోకనీతి -కానిండు. శివాజీ తనతోడి 

హీందువునకే మాటతప్పెను. తనప్రక్క-నుండు దక్క-ను "రాజ్య 
ములలో నొకడానినే మోనముచేసెను, ప్తంతవజకు మాదన్న 

నిర్మించిన నీతి ఫునాదిలేని సౌధమువతె నేలంగూాలెను, 

తానాషా శినాజీ శీలమును చక్కగా నెజింగెను. శివాజీకి 
దశ్నీణ దిగ్విజయమునకు వలసిన ద్ర, వ్యమును వస్తువులను తా 

నొనంగియుండియు గోలకొండలో తానును తన మంత్రులును 

వజీన్లను అట్లు మర్యాదచేసియుండియు దఖీణ దిగ్విజయమున 

శివాజీ తనతం డికి పూర్వము చెందని Bu ess se 

పాకు శానిచ్చుటకు ఒప్వుఫొనియుండియు తుదకు ఇట్లు సోష్పూద 

మంత భూమిమైన నీయక పూర్చిగా ఏమియు నెజుంగనియ 

ట్లుండుట ఎల్ల వారికిని ఆశ్చర్యకరముగా నుండగా తానాషూ 

కును అక్క_న్న మాదన్న లకు ఆశ్చర ఫ్రమగుటలో నాశ్చర్యము 

"లేదు. తాను జయించిన కోటలలో నొకటిగాని, తాను గ హొం 

చిన ధనములోగాని తాను కొల్ల గొట్టినడానిలో కొంతమొనను 
గాని మరల ఇచ్చుట ఏదియు శివాజీ తల పెట్ట లేదు, వోచిన 



ర్ట్త్తీ తానా హా 

ధనమంతయు తానే గ పిాంచెను. ఆక్రమించిన భూమినంత 

యు తన యధీనమం దే యుంచుకొ నెను. జగడనూడు భార్యలు, 

చెప్పినమాట వినని కుమారుడు నిర్వహింపవలసిన కార్యభా 

రము అపారముగా నుండుట-వీనిచే శివాజీ మాట నిలుపు 

కొన లేకపోయెను కాబోలు, | 

గోరుచుట్టుపె రోంకటిపోటుగా శివాజీ మజియొక ఎత్తు, 

ఎ లెను, లంచములిచ్చీ బిజాఫురమును స్వాధీనపర చుకొనుటకు 

ప్రయత్నములు చేయసా”7ను, కాని సిద్ధిమనూదనువాండు 

వానిని భంగపజిచెను, తానాషూ 'తానిన్ని రు బిజాఫుర 
మునకు రషకు(డుగను సికందరు సుల్లానునకు స హోదరునివ లెను 
వ్యవహరించుచుండినందున శి వాజీయొక్క_ ఫ్ _త్రయిత్తులు దుస్ప 

హము లాయును. మాదన్న ఈసందర్భమున చవీజాపురమునకు 

సాయముచేయ.దలంచి, a _్రమం త్రి మైన సిద్ధిమసూదునకును 

నాతని విజాప్రుర శత్రునులకును నంధిగావింపం దలంచెను. ఆతని 

సైన్యమునకు ఈయవలసిన జీతములిచ్చి వారిని తిరుగుబాట్లు 

వేయనీయక కాపాడుటకును, శివాజీకై దాడివెడలి ఆతని 

కొంకణమునుండి వెలికి రానిమక యుంచుటకును సాయము 

చేయుటకు వాగ్దాన మొనరించెను. ఈయుపాయముమో(ద 

అడిల్ పాహి సన్దారులు ఇరువదియైదు వేల గుజ్జపుదళములోను 
లెక్కలేని కాల్బలముతోను శివాజీమిందికి తయారగుచుండిరి, 
శాని ఇంతలో దిలిదఖాను ఈ ప్రయత్నమునంతయు పొడు 

వేసెను, 



“౯, శీవాజీ దండయాత్ర. మాదన్నకు ఆశాభంగము. కక 

దిలిరుఖాను మొగలాయి సేనాధిపతి. బిజాపురమును 

ఓడించి 1677 నవంబరులో సిద్దిమసూదునకు వాల యవమాన 

కరమగు ఫ పద్ధతులలో నంధిచేసికొ నెను, ఊరిలోని యంతఃకల 

హాములు, అప్పను సిఫాయీలు అనుదినము జీతము లడుగుచు 

తిరుగుబాట్లు పకట! ఒకవైపు రాజ్యములో శివాజీ 

కొల్లలు గొట్టుచుండుట వ్నిచే ఎల్ల వారును తన్నుదూషించు 

సంతా సిద్దిమసూదు వాల త పడసా”ను, ఖజానా 

ఖాళీగా జు ఇట్టి సందర్భములలో వివాజీతో నంధిచేసి 

కొనుట మేలని యాతడు తలంచెనుగాని దిలిడుఖాను అట్టిచర్య 

అనవనరమనియు మహో రాష్ట్రలను నిక్రీంచుటకు మొగలాయీ 

సి సైన్యము సిదముగా నున్న దనియు ks ఇైర్య మునం7”ను. కాని 

-దేశముండిన నంటో భములో సిద్దిమసూదు చాలవ్యాకుల 

చిత్తుండై వివాజిశే జాబు వ్యా సెను. “మనము ఇరుగు వెరుగు 

వారము, ఈ రాజ్యముయొక్క_ యోగశేమములలో నాకు 

ఎంత యక్క_అయో నీకును అంతే. మొగలాయీలు మనకు 

ఉభయులకును శత్రువులు, మన మిరువురమును కలసి వారిని 

పాటు ద్ఫోలవలెను,” 

ఈవిషయము తెలియగానే దివిరఖాను చాలకోప 
పడెను. ఇంతవజకును బిజాఫురమువారితో చేసికొనిన సంధి 

షరత్తులను పాటించుచుండెను గాని శివాజీతో సిద్దిమసూదు 

నంధి వ్యవహారములలో నున్నాండని "తెలియంగానే యాతండు 

చిజాఫ్రరముమిందికి దండె-క్లైను, ఈకాలమున నొక విశేషము 



కర తశతానాపా 

జరిగెను, శివాజీ కొవూరుండు శంభూజీ తం డీ కి లోబడక 

వ్యర్ధుండుగా నుండెను. ఆలోచన లేనివాడై : ముంగోపిము, 

నిలుకడ లేక, నీతిరహీతుండై. తిరుగుచుండెను, పరజొరను బలా 

త్క_రించిన కారణమున శివాజీ అతనిని పన్ఫాలా కోటలో ఖై'దు 
చేయంగా తప్పించుకొని భార్యతో కూడ లేచివచ్చి మొగ 

లొయీవారితో చేరెను/ దిలిరఖాను పరమానందభరితుం డై. 
శంభూజీని న _ప్రహజారి మన్సస్టార్ గావించి, వనుంగతో 

బహుమానించి ది జౌరంగజేబుటే నత్క_రింపించెను. బిజాపురము 

నా దిలిరుఖాను చేయు ప్ర యత్నములు త్రీ వ్రము 

తత ణమే సిద్దిమసూద్ శివాజీని సహాయము కోరెను, 

నివాజి వచే జ ఏడు వేల గుజ్జపుదండును బవీజాపురమును 

కాపాడుటకు పంపెను. కాని మసూదుకు మహోరాను లతకి 

దును నమ్మ కము తక్కువగా నుండెను, మహారాష్ట్ర లు కొంత 

వణకు న్నే వాముగానేయుండి తమ దో హాబుద్ధిని చూపగానే 

సిద్దిమసూదువారిని దూరమందుంచెను. వెంటనే శివాజీయా 

జే వారు దోచుటకో ప్రారంభించిరి గాని తుపాకి దెబ్బకు వారి 

నా డొకండు చీచ్చుటచే వారు వెంటనే పాజీపోయిరి. 

బిజాఫురము మొగలాయీలతో సంధిచేసికొ నెను. 

మరల 1679 లో మొగలాయీాలు బిజాపూరుమోందికి 

దండు 'నెడలిరి. సిద్దిమసూదు మరల ' శివాజీని ప్రార్థించెను, ' 
మరల శివాజీ నె న్నమును నసహోయము పంపెను. కాని మొగ 



గో శీనాటీ దండయాత్ర, మాదన్నకు ఆశాభంగము, క 

లయలు వదలక ఆ క్రమించుచు ee 

నమివీంచుచుండిరి. కాని శివాజీ సాయముచేత బిజాపూ 

వారి మొండిపట్టు చేతను “మొగలాయీాలకు విజయము oi 

లేదు. తర్వాత శివాజీ ఎక్కువ కాలము బ్ర దుక లేదు. సయ్యద్ 

జాక్ మహమ్మద్” అను సన్యాసియొక్క_ శాపముచేతనో లేక 

ఆయున్దాయము లేనందుననో శివాజీ 1680 ఏ పిలు 5 ఆదివార 

మునా(డు మరణించెను. త రాత శంభు కీరాజారాములకు రాజ్య 

ముక్రై తకరారు కలిగ తుదకు శంభువు 1680 సం॥ జూలై నెల 

'రోజూయును గాని 16 జనవరి 1681 లోనే ఆతనికి పట్టాభి 

చీక మాయెను. శంభుజీకి కొంతకాలమువణకు 'మొగలా 

యీల బాధలేకుంజెను. కారణము ఈకాలమున "మొగలాయీ 

యె సైన్యము రాజప్రుత్రులతోో మ మొనరించుచుం డెను, దవ్నీణా 

పథమున లక? న క కా సేవాధిపతు "అెవరును 

లేరు. ఈలోపల పాదుషా కుమారు(డు అక్చరనువాండు తిరుగ 

బడి శంభూజీ అండయొచ్చెను. మహారాషు ల నికీ ంచుటకు 

గషౌరంగ జేబు చేసిన ప్రయత్నము లేవియు కొనసాగవయ్యెను, 

1688 వ సంవత్సరము పాదుషా తానే అహమద్ నగరుకు 

వచ్చెను. ఇచ్చటినుండి మహా రాష్ట్రులమిోందికి మై న్యములను 

పుపసాగెను. అటనట కొందజు ఏరులు తమ (ప్ర తాపములు 

చూపీనను మొత్తముమోంద ఫలితము సున్న, 1684 మార్చి 
నెల వచ్చునప్పటికి ముగలాయిోాలు చిజాప్రరముమిోందికీ నన్న 
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ద్ధ్యులెరి. మే నెలకు పాదుషా న్వ్యయముగా నే పోలాళ్లూరులో 

వీడా సెను, మహో రా స్టులమోంది ఒత్తిడి తగ్గను, | 

1680 లో దీలిజఖాను విజాప్రురమును స్వాధీనము చేసి 

కొనలేక పోయినది మొదలు మొగలాయీలు బిజాపురము 

మింద ఎట్టిచర్యయు గ్ర గహింపలేదు. ఇందులకు కారణము 

మహోరాషస్ట్టులు ఆకస్మికముగా వచ్చుచు "మొగలా.యాలను. 

చాధించుచుండి వారికి విరామము లేక చేయుచుండిన దే. ఇందు 

వలన బవిజాపూర్వు ఆడిల్ పాహి రాజునకు కొంత విరామముండినది 

కాని అది తాత్కాలికమే. తన కొమారు(డైన అక్బరు 

శంభుజీకడ నున్నాండని తెలియగానే జెరంగ జేబు రాజవుత్రు 

లతో నంధికుదుర్చుకొని 1681లో దత్నీణమునకు వచ్చెను. 
అప్పటికి శంభువొకంజే ఆతనికి శత్రువు. బిజాప్రరముమోాందికి 

గాని గోలకొండమిందికిగాని డాడివెడలు నుద్దేశ మాతని 

కింకను లేదు. శంభాజీతోడి యుద్ధమునకు బిజాపురి సన్దారులను 

సాయపడవలసినదని పాదుషా కోగెనుగాని వారెవరను ఆపని 

చేయలేదు. శంభూజీతో అడిల్ పా న్నేహముగానే యుండెను. 

శంభుజీకి బిజాపురమువారి సాయము రానీయక యుండుటకుగాను 

పాదుషా తన మై న్యమును ఇరువురమిందికిని 1682లో పంపెను. 
కాని ఎక్కువపని జరుగలేదు. 1688 లో పాదుషా అవామద్ 
నగరమునకు వచ్చెను. కాని [685 మార్చివజకు తీ వ్రయుద్ధము' 
ప్రారంభించుటకు అనువుపడదాయును,. ఈలోపల 1658 లో 

శౌజ్యములోని అంతఃకలహములకు విసిగి మహామంత్రి, సిద్ది 



నో, శీవాజీ దండయాత్ర, మాదన్నకు ఆశాభంగము. $9 

'మసూదు ఉద్యోగమును వదలుకొని అదవానిలో తన కోటకు 

చేదకొ నెను, ' 

దథీ ఇ కొజ్య ములకు ముగలాయోలవలన చబాధతప్పదని 

తలంచి గోలకొండ మాదన్నపంతులు మహారా ప్ర బిజాఫురీ 

యులతో చాల నఖ్యముగా నుండెను, ఎట్టును గోలకొొండవారు 

బిజాపురమునకు సాయముచేయుదురని తెలిసి ఢిల్లీ పాదుషా 

“ఎంతమా త్రమును బిజాఫురమునకు సాయము చేయవలదు, 

చేసితివా నీకును అంత్య కాలము నమిావీంచును అని తాసిపాకు 

రాయబారవమంపెను. కాని 1684 లో సికందర్ అడిల్ పొ 

గోలకొండవారి నసహాయమ పేథీంచియుండెను. మాదన్నమం త్రీ 

దథీణరాజ్యము లన్నియు కలసియుండుట మంచిదని తలంచి 

ఒప్పుకొ నెను, సికందర్ అడిల్ పా పదునాజేండ్ల బాలుండని 

తానాషపా ఆతనిపై కనికరము వహించెను, 1685 మేనెల, గోల 

కొండవారి చర్యలను పరికించుటకు జెరంగజేబు న ర్రారులను 

పంపగా వావ తానాపా సికందరుకు వ్రాసిన జాబును ఒక 

దానిని పట్టుకొనిరి. సికందరుకు సాయముగా పదివేల సై న్య 

మును గోలకొండవారు పంపునట్టును అ శ్లైు శంభూజీని పంఫుమని 

శాను ప్రార్తించుచున్నట్లును ఆజాబులో తానాషా వ్రాసియుం 

డెను, ఈవిషయము తెలియంగానే పాదుషా హై దరాబాదు 

మోందికి దండుపంపెను, బిజాపూరు గోలకొండ వారలకు స్నేహ 

ముకలదని నాటి ఇంస్టషువ_ర్తకులు ఎటీ(గియుండిరి, దూరమున 
నుండుటచే వారికి కొన్ని విషయములు తెలియలేదు, - శ 
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కాలపు వ్రాతలలో వారు గోలకొండవారి సాయముతో 

పుంత. సైన్యమును విజాపూరువాదు ఓడించిరనియు, 

పాదుషా కొమారుని పాఆలమును "ఖై దుచేసిరనియు, నాతండు 

విషముతిని మరణించెననియు (వ్రాసిరి, ఇది నిజము కాదు గాని 

గోలకొండవారు బిజాఫురమునకు సహాయముపంపుటమా త్రము 

నిజము. 

ప్రకర ౧౦. ఢిల్లీ పాదుషా పంపిన రాయబారి, 

అక్క_న్న "మాదన్నల యధికారమునకు గోలకొండలో 

నడ్డులేదు. తానాషాసుల్తాను వారికి స్వాథీనుండు. వారిచేతి 

లోని కీలుబొమ్మ యని వ్ర జలు వాకొనుచుండిరి, పై కే 

శోచును. షు నకల విషయములును ఈమంత్రు, ల ల చేతు 

లలో నుండెను. సుల్తాను వారినడుగక ఏదియు న అంత 

మా త్రమే గాదు తనతో వా నేది చెప్పినను ఒప్పుకొనును, వారి 

త. అతనికి అట్టి నమ్మ కము కుదిరినది. మొదట వారు 

మూసా షా వతం. లగించి అతనికి సాయము చేసిననాటి 

నుండి పెత్తనమంతయు వారి దే. తొలుత కృతజ్ఞతతో ప్రారంభ 
మైన నమ్మ కము న్నేహముగా మారినది. అక్క_న్న మాదన్నలు 

తురకలు * గాకపోయినను డై వభ_క్టి గలవారనియు రాజసేవా 

న కృలనియు ఎంతమా త్ర ము ద్రహులుగారనియు నాతందెజు. 

గును, తానాషా సుల్తాను విషయాన క్రుడనియు నిరంతరము 

అంతఃపురములోనే కాలము గడపుచుండుననియు, తన ్రాగుడు 
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నిరంతరాయముగ జరిగిన నాతనికి ఎది ఎట్టుపోయినను దుఃఖము 

లేదనియు "ముగలాయీాలు ప్రచారము చేయుచుండిరి. కాని 

వాస్తవము చూడంగా తానాపా మహోత్ముండు. బాల్యములో 

తం డ్ మరణానంతరము పదునాలు ేండ్లు గొప్ప బుమీయొక్క_ 

పరిచర్య చేసియుండెను. ఇప్పుడును ఆయన సాన్నిధ్యమును 

పాయ(డు. నత్సా ల్ర మందు రాజ్యమునుంచి 'వేదాంతగోవీ 

యందు కాలశేపమును చేయుచుండెను. కాని రాజకార ్ రముల 

యందు ప్రమత్తు(డు గాడు. స్వయముగా నన్ని విషయము 

లను తెలిసికొనుచునేయుండును. ఉద్దూ ఫారసీ భాషలలో కవి 
తము చేయుచునుండును. 

కెరంగ జేబు పాదుషా వము నను గోలకొండ రాజ్యమును 

ఆ క్ మింపందలంచియుండెను,. తానాషా సుల్తానుపై నేదై చ 

వం రరఆ కసత తోడి మహమ్మ తు ఓప్పరని 

ఆతండు ఆతనిసై దోషములు కల్పింపసాగేను. పాదుషా గోల 

కొండలోని తన న. కిట్లు వ్రాసెను. “వీయ్యతానాషా) 

దురదృష్ట్రవంతుండు. ఒక్ శోఫిదువాన్ (మాద న్న్రచేతీలో రాజ్య 

మునువదలి గొప్పగొప్ప సయ్యదులను, జఉీకులను, పండితులను 

వానికి లోంబడునట్లు చేసియున్నా(డు. తన రాజ్యములో 

ప్ర త్యతముగా నకల పాపములను చేయించుచున్నా డు, 

లౌగుడ్కు వ్యభిచారము, జూదము హషా్చ్రైనవి,. తానే. సయ 
(UU 
ముగా త్రాగి నిరంతరము ప్ర నసనహవానమున ఒడలుమణిచి 

యున్నా(డు. రాజ్యమదాంధుండైై న్యాయాన్యాయములకును, 
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ఛవుణ్యపాపములకును, _ఇస్తామునకును కాఫిర్ల మతమునకును 

భేదము తెలియకయున్నా(డు. ఆకాఫిరు శంభువునకు (శంభాజీ) 

లతహళొాన్నుల నిచ్చినాండు. నా_స్లికులతోనే స్నేహము, భగ 
వంతుని నియమముల నుల్లంఘించి ఈపాపి ేవమానవులకు 
ఇట్లు దూర మైపోవుచున్నాండుగదా.” ఇదెంత నిజమో చదు 

వరులకు పత 

ప్రస్తుత పరిస్థితులచే కుతుబుపాయొక్క_ సామ్రూజ్య 

we abs ధనమును “పిదుకుటయే దానిని స్వాధీనము చేసి 

శొనుటకన్న మేలని చ క్ర వర్తి తలంచియుండెను. హైదరా 

చాదులోని తపు స్థానాధిపతి గోల;"ండ సుల్తాను 

'మోందను జనులమో(దను అధీకారము చలాయించుచు, వారిని 

“తిరస్క_రించుచుండినను వారు సాయుధులై తిరుగంిడునంత 

వణకు రానియక వ్యవహరించుచుం డెను, ఇందులకై. చెరంగ 

జేబు శావలయుననియ మోన్హామహమ్మద్ అను నొక దయా 

రహితమతిని, నిష్టురాలాపుని అతి కర్క_శుని పంపియుండెను, 
ఆతని పని నిరంతరము కఠినముగా మాటలాడుచు పదోసాకు 

మిద గోలకొండ సుల్తానుకు కోఫము తెప్పించి, కొంత భర్ష 
ణకలాగ్సి ఆమోద గోలకొండపై నొకదాడికి నెపము కలుగు 

నట్లు చేయుటయే. తన రాయబారిని గోలఫొండకు పంపుచు 
జొరంగచేబు ఇట్టు 'చెప్పియుంజెను, “నేను నిన్ను గోలకొండక్లు 

చవట అచటినుండి నీవు రెండు పనికిరాని శాలిముక్క_లను శే 

ఎని. శాదు. (న్నాస్తనముగా. కుత్రుబ్తుషూకడ “రెండు. గొప్ప 



౧౦-ఢిల్లీ పాదుషా పంపిన రాయభార, 68. 

వజ ము లుండినవి) నాకు అవిగాదు లత్యుము, పిన తానాపాను 

సంతోషపెట్టవలయుననియు గాదు, నిర్ణ త్యుముగా . వానితో. 

తలు... ఘర్థ ణకు దిగుము. అందుచేత స కోపము 

తెచ్చుకొని నిన్ను తిరస్క_రించినయెడల వాని ను టీనోవేయు 
టకు నాకు అవకాశము దొరకును. సాధ్య మైనంతవజకు వానితో 

జగడము వేయుము. న వకాంతమునగాని వానిని 

మర్యాదగా. చూడకుము.” 

శానాషూ చాల మేధావంతుండు. శత్రురాయారి 

యొక్క యభిప్రాయమును గ్ర హించి అతండేమి చేసినను ఆ గ్ 

పంపక యుద్ధమునకుగాని మనస్తాప మునకు గాని ఎట్టి తనా. 

“మొనలక మెలగుచుండెను,. ఈవిధముగా ప య రాయ 

చారితోడి  మురటు ప్రనంగములలో _ *న్గుర్యాదపోయినను 

సౌఖ్యము కలుగునట్లు మెలగుటలోని న్యూనతీ నితడు తన 
చమత్కారముచే తప్పించుకొనుచుండెను. ఒకదినము మినా 

మహమ్మదు పలికిన యాక్నేపమునకు కోపము మితిమోరివచ్చి' 
ఇ. “మమ్మ్యుకూడా మా దేశస్థులు నాదు అనియే లం, 

టారు.” అని బములుచాప్పెను. అంతట నా ము గస 

పొదుపా అనివించుకొన తగవు. కొరంగజేబు వింశేు ఆయనకు. 

చాల కోపము వచ్చును” అని. యు తత్థ్ఫ ణమే 

'తానాహా సద్యః స్ఫోక్ణతో “నదిీపొరషాటు. మేము పాదు 

ఫూలము కాకో తే కెరంగ జేబు పాదుపాలకు పాదుషా ఎట్లా 

కతాకు” అని ఆరాయభారిని నిరు త్తరునిం జేసెను, "రాయ. 



థు తా నా షా 

చారి తానోడిపోయినట్లు తన మిత్రులతో చెప్పుకొ నెను. ఈ 

విషయము జెరంగజేబుపాదుషాకు తెలియవచ్చెను. 

ఈవిషయములనే బెర్నియరను పాశ్చాత్య యా తి కండు 

ఇట్లు వ్రాసియుం డెను, “రకంగ జేబుకు ఆరాజ్యములోనికి 

(గోలకోరడు సె పై న్వములను పంపవలసినట్టి నిమి_త్లే తము లేదు, 

గోలకొండరాజ్యము తనదిగాచే తలు భావించుచుం డెను. 

అయ్యది వాలకాలము మొగలాయీలకు సామంత రాజ్యము 

Sn గోలకొండలో నున్నట్టి, మొగలాయీ రాయబారి 

"తాను సర్వన్వకం కు తుండై న ప్రభువువలె వ్యవహరించుచు, నిరం 

కుశముగా నాజ్ఞలు, “నిర్గమనిప త్తే ములు శాసనములు నిచ్చు 

టయీగాక సుకు మిక్కిలి పీపేంచుచున్నాండు. 27 

సృకర, ౧౧ - దురదృష్ట ప్రారంభము. 

ఒకనాడు అక్క_న్న తమ ఇంటి మేడమో(ద నిలువ 

బడి విధివె పు చూచుచుండంగా దూరమున నొక పల్లకి ఎవ 
QQ. య 

రిదో వచ్చుచుండెను, అది పెద్ద పల్లకి, దానిని మెోాచువారు 

దాదాపు పకునాజుగువుండిరి. వారి వెనుకను ముందును 

కొంత సిబ్బంది. వారు *“ఓంభాయిీిి అను అజచు శబ్దము వాల 

దూరము వినవచ్చుచుం డెను, అక్క_న్న ఆవె పే చుజచుటు 
యా 

వరాడసాగెను. ఆవీధిలో నెవరి సవారిగాని వై భవమున పో 

రాదు. మహామం త్రియు మహాోసేనాధిపతియు నివసించు 

గృవాముముందు వానతో సమానమైన వైభవము ప్రకటిం 
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చుటకు ఎవరికిని అధికారములేదు. మిందు మిక్కిలి. ఎక్కు 
వగా చూపుట ఇంకను ధిక్కారమగును, అక్క_న్నకు ఈపల్ల శ్రీ 

వై భవమంతయు చూడగానే ఎవండో తము ధిక్కరించు 
నంతటివాండు వచ్చుచున్నాండని తోచినది. ఆతండు ఎవండుగా 

నుండునాయని ఆలోచించునంతటి నెమ్మది అక్క_న్నకు లేదు. 

వెంటనే ఆబోయలను నిలుపు డని తమ సేవకులకు ఆజ్ఞ 

చేసను. తటాలున మంత్రుల చనీవకులు ఆబోయలను అడ్డ 

గించిరి, పల్లకి నిలిచినది. వారి సిబ్బందికిని పరి సిబ్బందికిని 

మాటలును తిట్లును పోరాటమును నై నవి, మంగ్రులయొక్క_ 

పటాలము ఎక్కువమంది అచటనుండినందున అక్కన్న చమూ 

పులో వారు ఆపల్ల కిని చించి పండాడిరి, 

సరిగా నానమయమునశే లోన నేదో పనిలోనుండిన 

మాదన్న 'నెలికివ చ్చెను. ఆపల్ల కిఛోని గొప్పవాం 'డెవండు 

ఆతండు అ త్తిమ_త్తరాయండు. “ఆ! ఆ! ఎంతపని! ఎంతపని! ఏవ 

రురా ఈపని చేసినవారు” అని తమ బంట్లను తణిమి, అన్నను 

చూచి 'వమన్నా, ఈవిధంగా జరిగింది ఈయనగారిని నీవు 

చూడ లేడా.’ అని అనుచునే ఆయనను వాల మర్యాదగా 

లోనికి కొనివచ్చి చాల తమాపణకోరుచు, మర్యాద శేయోర 

చెను. అక్క_న్న తమ్ముని భావము ర్ పించి, ఇది సిబ్బంది 

దోషమనియు, తనకు తెలియకపోయినదనియు చెప్పి తానును 

మన్నన వేడెను. అ త్రిమత్తరాయండు “ఏమి పరవాలేదు? అనెనే 

సాని అతని హృదయమున కోధానలము * ప్రజ్వలించుట 
9 



ఈ తానాషూ. 

మాదన్న కనిపట్టను. ఆతండు ఢిల్లీ పాదుపాయొక్క_ నివేద 
కుడు. ఆకాలమున పాదుషా నకలవృ త్రాంతములను ఈని వేద 

కుల మూలమున గృహించుచుండెను, పాదుపాకు ఎవరియం 

దును నమ్మ కములేదు. తన కొమారులనే నమ్మడు, తన రాయ 

"బారి గోలకొండవారిని గుణించి వాయు వ ర్హమానములు 

“సజమా, కాదా” యని తెలిసికొనుట కాతండు ని'వేదకులను 
నియమించి యుండెను, రాయబారిమోంద నీనివేదకుండు వేగు, 

రాయ బారికి ఈతండన్న వాడలు - ఏమి ప్రాయునో తన్ను 

గుజించియని. అట్టివానికి కోపము వచ్చినయెడల అది ఎంత 

ప్రమాదకరమో ఉఊహింపళక సమూ! ఆతని శాంతింప జేయు 

టకు మాదన్న వాల ప (ప్రయత్నిం చెను. మెల్లగా మర్యాద 

లతో తమ ప పల్ల క్రీగ్రాశ కూర్పుండ౭ెట్టి తత. సాగనం పెను, 

ఈగందరగోళమైన నాటిరాత్రి మాదన్న కు చాలసేపు 

నిదురరాలేదు. ఉదయమున జరిగినదాసనినే చాలసేపు తలపో 

యుచు అక్కన్న చేసిన ఆలోచనతక్కు_వపనికి చింతించుచు 

ఇందేదో అనిష్థమున్నదని తలంచుచుండెను. సగమురా త్రి గడ 

చిన యనంతర మూతనికి నిదురపశ్లైను, అప్పుడు ఆతనికి న్వప్న 

మున మహాలవ్మే దర్శన మిచ్చెను “మాదన్నా నేను మో 

యింట అడుగు పెట్టి పదునొకండు సంవత్సరములు. ఇక నొక 

సంవత్సరము పూర్తి go లోపలనే నేను మిమ్ము విడిచిపోపు 

చున్నాను.” అని స్పష్టముగా నాచేవి హషటలా 4 మాదన్న 

మేలుకొ నెను, అనిముసమం దే అక్కనయు అదే స్వప్నమురోని 
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మేల్క_నెను. సోదరు లిరువురును కలియ లికికొనిరి. మాదన్న 

వెంటనే ఇట్ల నెను, “అన్నా శతెలిసిపోయినది. మన భాగ్య దేవత 

వదలిపోవు దినములు వచ్చినవి. అందుచేతనే మన బుద్ధులు ఆ 

విధముగా మారినవి. కానీ; దై వగతి.” ఆతర్వాత వారిరువురు 

నిదురపోక ఉదయము తలిదం డ్రులకు ఈపహషయమును _తెలివీరి, 

తం డి యు *“భగవదాయ త్తము అనెను. నాడు అందజును 

కలసి గ్ పహాశాంతులుచేసి దానధర్మములు చేసిరి, 

మాదన్న తన పదవికి అంతము సనమిావించుచున్న దని 

నిశ్చయించుకొ నెను. ఇంకను మిగిలియుండు నీకాలమును సద్వి 

నియోూగము చేయనెంచెను. భావికాలమునకు జూ గృత్తగా 

కోయిలకొండ, హననాబాదు, రాజగోపాలపేట లనుమూండు 

పర్ణ ణాలను తన సోదరులు విశ్వనాథ మృత్యుంజయులకును తన 

తల్లి దం డ్రుల కివ్చీం చెను, వెంటనే వారిని గోలకొండనుండి పది 

లముగా నాప్ర, దేశమునకు రత్షుణనై పంపెను, తనబంధునల 

కనేకులకు అచ్చటచ్చట భూడానములు చేసెను, 
ఆదినము అక్క_న్న తన పల్లకిని నాశము చేసినది 

మొదలు అ_త్తిము త్రరాయండు అక్కన్న మాదన్నలమింద 

గంటువహించియుం డెను, మాదన్నకు ఈవిషయము చక్కగా 

తెలియును. ఆదినము తాను అతనిని మర్యాదగా పంవీనదడి 

ఇవాలదని మరల నొకమారు ఆతని యింటి కేగను, మరల తనూ 

పణ కోరను, అక గాన్నకు ఆలోచన తక్కువ యనియు నాతండు 

కొంత ముంగోవీ యనియు పెగా నావల్రకి ఎవరిదో అని 
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అతండు నాండు తలంచెననియు చెప్పి నానావిధముల నాతని హృద 

యమును రంజింప నెంచెను. తనకు తోచిన బహుమతుల నెన్ని 

టినో ఇచ్చెను. కాని అతండు వానిని గ్ర హింపలేదు. తానా 

విషయమునే మజచిపోయితి న నెను, ల నవ్వుచు నేయుం 

డెను గాని అది తెచ్చికోలు నవ్వు. వికారముగా నుండెను, ఆ 

సృాదయమున ఫోధానలము ఇంకను పజ్వ ల్లుచుండెనే గాని 

ఆజ లేదు, “అక్క_న్న ఈవిధముగా ప్ర వ _ర్రించినందువలన 

అక్కన్న కే మానభంగము గాని నాకేమి కొదువ. ఆతని 
గౌరవము పోయినదిగాని నాశేమిపోయినది. దీనిని గుణించి 

మరు ఏమియు అనుకొనవలదు.” అని ఈతీరుగానే మాట 

లాడుచుం డెను. మాదన్న ప్రయోజనము లేదని తలంచి వెడలి 

పోయెను, 

ప్రకర. ౧౨ - ముగలాయోలతో ఘర్షణ. శ్రీః శ, 160% 

( బజాపూరు రాజ్యమునకు సాయము చేసినందువలన 

నోలకొండకు మొగలాయీవారితో జగడమేర్చడినది; విష 
మించినది, శీ: శ, 1685 మార్చినెల శెరంగ జేబు బిజాపూ 

కను ముట్టడించుచు సికందర్ ఆడిల్ పాకు ఎంతనూత్ర, ము 

సాయము 'చేయవలదని అబుల్ హూన౯ా తానాషాకు అహ్హవిం 

చెను, తర్వాత హెొచ్చరిక వహించుటకుగాను మేనెల 24-వ 

తారీఖున పాదుషా బాహరామంద్ ఖాన్ అనువానిని పంపి 

హైదరాబాదు ఎల్ల లను కావలి కాయుచుండుమ నెను, పోలా 

ఫ్లూడులో విడిసియున్న పాదుషా స్మ_ంధావారమున నుండీన 
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గోలకొండ స్థానాధిపతులను హెచ్చరికతో పరికించుచు వారి 

జాబులను 'తెజచి చూచుటకు పాదుషా వర్పాటు చేసెను. 

జాక్ నెలాఖరులో అబుల్హాన౯ తానాషా తన స్థానాధిపతు 

లకు వ్రాసిన మొకజాబు శశ్రువులచేతంబడెను అందిట్లుండెను, 

“పాదుషా గొప్పవాడే. ఇంతవబకు చాల ఉదారుండుగానే 

యుండెను. కాని ఇప్పుడు సికందరు (బిజాపూరు సుల్తాను) నిన్స 

హాయు జై నాండని వీజూపురమును ముట్టడించి చాల పీడించు 

చున్నాయ.. కావున బిజాపూరు సె సై న్యమును కంభుజీ ౫ సైన్య 

మును కలిసి అటు ప్రక్కనుండి ఎదుర్కొని స్పష్ట వసు 

అడ్డుచుండ(గా నేను ఈవై సునుండి నలుబది వేల సైన్యమును 

క లిలుల్లాఖాను ఇ, కం నాయక త్వమున యుద్ధమునకు 

పంపుట అవసరము. అప్పుడు పాదుషా ఎటువై ఫునుండి యుద్ధ 

ము చేయునో చబూడవలయును” 

ఈజాబుచేత తానాపా తనకు స్పష్టముగా విరోధియే 
యని యేర్ప్చడంగా పాదుషా మండిపడెను, తత్స ఇమే అతండు 

1685 నం. జూకా 28 తేది తన కునూరుని, పాఆలం అను 

వానిని గొప్పసై. న్యముతో హాదరాబాదుమోందికి దండు 

బంపెను. “ఇండి అను వ్ర దేశమున కాపున్న టువంటి ఖానీ 

జహా౯ా అనువానిని రాజకువూరునితో కలసికొనవలసినదని 
యాజ్డావిం చెను. wuss బిజాస్రురమును ముట్టడించు 

సైన్యములు తగ్గి బలహీొనములగపనని aot తానా 

షాన్లు దండించుటకు పాదుషా ఇట్లు చేసె 
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మొగలాయీ సై న్యములు భీమానదీతీరమున ఆగ్నేయ 

ముఖముగా నడచినవి. గుల్బకర్లా పోలాపూరుల నడిమి డెబ్బది 

మైళ్లు. మొగలాయి స్వాధీనమున నున్నందున సులువుగా 

నడకసాగను, తర్వాత కొంత మందగించను. ముందు పోవు 

చున్న సై న్యమును నడపుచు ఖానీజహాను మాళ్చేడు అనుకోటను 

నమివించెను. రాజకునూరుండు మూండు నాలుగు ప్ర యాణ 

ములు వెనుకబడి వచ్చుచుండెను, రెండు సై న్యములకును 

నడుమ 25 - మైళ్లు దూరముండెను సేనాముఖరతకముగా 

నొక సైన్యమును నడుపుచు జూక్ నిసార్ ఖాక౯ అను నతడు 

ముందు పోవుచుండేను. ఈసైన్యము మాన్యథటమునకు 

తూర్పుగా ఎనిమిది మైళ్ల దూరముననుండు *సెరంి అను ప్రదే. 

శమునకు రాంగానే గోలవొండవారి పైన్యము, నలుబది వేలు 

మొదలు డెబ ది వేలవజకు నుండవచ్చును, మొగలాయీలను 

ఎదుర్కొ..నెను, గోలకొండ సేనాపతులు మిర్ మహమ్మద్ 
ఇ ట్ర్ సీం, పేక్ మి౯ాహాబజ్, మాదన్న పంతులుగారి మేనల్లుడు 

రూ న్తంరావు అనువారలు, గోలకొండవారి గుజ్జపుదళము 

మొగలాయీావారిని చుట్ట వేసికొనినది. అతికస్థముమోా(ద 

పోరాడి మొగలాయీలు దీనిని జయించినను వారి ఫురోగమ 

నము భంగ మైనది. జా౯ నిసార్ ఖాను మాన్యశ్రోటమునకు మరలి 

అచటినుండీ యుద్ధముచేయ నారంభించెను, గొలకొండ సై న్య 

ములు తమ యనుకూలములను చూచుకొని అనుదినము శత్రు 

వులను కొట్టుచుండినవి, గోలకొండ సైన్యము గోప్పదగుటచే 
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ఖానీజహోాను తన స్కృంధావారముచుట్టును ప్రాకారము లేర్చణు 
చుచు మాన్యక్షోటమునం దేయుండి ముట్టడ్:పయిడినవానివ లె 

నాయెను శత్రువుల నెదుర్కొని యుద్ధముచేయుట కష్టమని 

యాతండు దుర్గము నిర్మించుకొని ఆత్మరక్షణ వ్ర యత్నములు 

చేయసాగను, ఒక యడుగైై నను ముందు సాగుటకు లేకుం 

డెను, తర్వాత కొంత కాలమునకు చక్ర, వర్తి కువూరుండు పా 

ఆలం వచ్చిచేరెను. ఇంతలో యుద్ధముయొక్క_ త్మీవృత తగ్గను, 
తానాషావచ్చి ఢిల్లీ పాదుపాకు పాదా క్రాంతుండై నయెడల తా 

నాయనకు చెప్పి తానాషపాూను శుమింవింతునని షూఆలం రాయ 

చారము పంపెను. తాము విజయులగుటచే తెలంగాణమువారు 

ఈమాటలను తిరస్కరించి వేసిరి, ఉత్తర ప్రత్యు త్తరములతో 
కొంతకాలము గడచెను. 

మొగలాయీలు మాన్యక్షోటమున తమ సామానులను 

చేద్చళొని తమ సేనాముఖమును ఖాసీజహోను 'నేతృత్వమున 

"'పావరాబాదుకు మూరము కనిపటుటకు పంపిరి, ఈసె న్యము 
యు ౧ లు షా 

నకు మూడింతల సైన్యమువచ్చి ఎదురొ ,- నెను. ' మొగలు 
Q.. 

సైన్యములో హమ్మ త్ ఖాను, సయ్యద్ అబ్దుల్లాఖా౯ అనువా 

రల కింది సైన్యములు మొండిపటుపటి పోరాడుచు. పతి 
(UG 6. లు అ © 

దినము సాయం కాలమగునరికి గోలకొండవారిని జయించుచుం 

డెను. గోలకొండ సైన్యములో 'బారిఖా౯ అనువాడు తుపా 

కితో గుతిగా కొట్టునట్లు జాఠతితో కొట్టు నేద్చగలవాండు, 
ఖానీజహోనును ఎదుర్కొ నెను. కాని ఎచ్చటినుండియో శత్రు 
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వులు కొట్టిన బల కూలిపోయెను. ఒక పర్యాయము 

చ శీడిపోనుటకో సిద్ధముగానుండు సమయ 

తున రాజారామసింగ్ అనువానియొక'. ఏనుగును ఉసికొల్పి 

శత్రువుల నడిమికి త్రూలిరి. అది తన దంతములకు కట్టియుండిన 

మూడు మణుగులు బరువుగల ఇనుపగొలుసును ఇటునటు 

కొట్టుచు పరుగిడి తటాలున రాయగా గోలఫొండవారి గుజ్బములు 

చెదరి కాతులనుతో సి చిందరవందరగా పాణీపోయినవి, 

మొగలాయీవారికి జయ మబ్బినది, ఈవిధముగా ఒక్కొ_క 
యుద్ధముచేతను వారిఫురోగమనము మూండు నాలుంగు దినము 

లాలస్యమగుచు వచ్చినది. 

ఇంతలో ఆగస్టునెల వచ్చెను. ఎడ తెంపులేని వానలచేత 

మొగలాయీాలు క ఫఘ్టపడంజొచ్చింి,. వారిగమనము వాల మంద 

గించినది. ఇంతలో గోలకొండవారు ఆయతత్తపడం జొచ్చిరి, 

మాదన్న పంతులుగారి సొంత గుజ్బపుదండు పది వేలసోమము 

వచ్చి యుదరంగమును వ్ర, వేశిం చెను, జాక౯ సినార్ ఖాను సిరము 

లోని మట్టికోటలో చేరంగా గోలకొండఫాజు వారిని ముట్టడించి 

నది గాని మొగలాయీలు ఛై ర్యముగా కోటను కాపాడు 

కొనిరి. ఈనిత్యయుద్ధ ములలో ఇరుపతములలోను లెక్క లేని 

చారు చనిపోన్రుచుండిరి. మొగలాయీాలకు దినమంతయు ఘోర 

ముగా యుద్దముచేసినందున సాయం కాలమునకు జయముబ్బి 

నను అలసిపోయి శత్రువును 'వెన్నంటుటకు సాధ్యపడనందున 

ఫ్లలవంతము కాజాలకుం డెను, మోాందు మిక్కిలి మొగలాయి 
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దండనాయకులలో ఐకమత్యము లేకుంజెన్ను ఖానీజహోనును 
కార్యక రణమందు మందుండని పాదుషా ,భలీీనందునను అతని 

కన్నను చాల చిన్నవాండైన ఇతికద్ ఖూ౯ా, ఖాజా అబుల్ ము 

కరం అనువారిని శూరులని పొగడుటచేతను, పాదుపాయం 

డాతనికి నిరననభావ  మేర్పడినది. వీరికెల్లరకును వ్ర ఛాన 

నాయకుడై న రాజకుమారు(డు చాల మృదున్వభావుండై నం 

దున ఏరి జగడములు పుగుచుండినవి. ఏనిచేతను, అనేకులు 

(ప్రతిదినము మరణించుచుండినందునను మొగలాయీ సైనికు 

లకు కార్యము పోసాగినది. తుదకు ఢిల్లీ వారి సేనానమూ 

హాము యుదము నిలిపి రెండు నెలలు మాన్యక్లోట ప్రాంతమున 

విశ్రాంతినందసాగినవి, గోలకొండ సై నికులును ఆచెంత నేయుండి, 

అప్పుడప్పుడు, రాత్రులు, మొగలాయీన్క_౦ధావారములోనికి 

చఛాణములను అగ్ని బాణములను ప్ర యోగించుచుండిరి, 

ఇట్లుండంగా పాదుషా తనకుమారుని అదలించు నొక 

"రాయబారిని పంపెను. ఒకదినము గోలఫొండవారు మొగలా 

యోోాల విడిదలలోసికి కొట్టిన భాాణము కెంత అలజడి బుట్టిం 

చెను. మరల యుద్దము ప్రారంభమాయెను. ఘోరముగా 

ఇరువాగులును పోరిన యనంతరము పూఆలము తన యాదా 

ర్యమును చూపెను. *ఈయుద్ధము పురుషులశేగాని స్త్రీలకు 

గాదు అని పలికి శ్రీలను "వేటు ప్ర దేశమున చేర్చుటకు కొన్ని 

గంటలు వ్యవధియొనం గను. తర్వాత మరల యుద్ధము ప్రార ౦భ 

మాయెను, సూర్యా స్తమయమునకు సేక్మిక౯్హోజ్, 

10 
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రూ నమురావులకు గాయములు తగిలినవి. వెంటనే గోలకొండ 

సైన్యము వనుదిరీగాను. రెండు నె న్యములకును చాల బెబ్బ 
Fa యా బి 

తగిలెను. ఇప్పుడు ఇరువాగులును హైదరాబాదు చెంతకు 

వచ్చినవి. ముబునాటి యుదయము వివారింపంగా గోలకొండ 

సె న్యము నాదరాెనాదుకు పాటిపోయెనని తెలిసినది, 
ర్ు రా 

(పశ రణము. ౧౩ - కుట్రలు కుయు కులు, 

తటాలున గోలకొండవారి సైన్యము పాజిపోవుటకు 

కారణము చారి గొప్పటే, అత్తిముత్తరాయండు ఎట్లయినను 

అక్కన్న మాదన్నలను కడలేద్చ నుపాయ మాలోచించు 
చుండెను. ఇట్లుండగా నాతనికి సందుచిక్కెను. సీక్ మి౯ 

హాజ్ వకారణముచేతనో అక్క_న్నతో వై రమూనియుం డెను, 
మొదటినుండియు అంతః పురమందలి స్రీ లకు అక్క_న్నమాదన్న 

లన్న ్వేషముం డెను. అబ్దుల్లా సుల్తాను భార్య లై న సరోమా- 
జసీసాహేబులకు తానాపామో(ద మొదట 'నేర్చడిన “ద్వేషమః 

ఆతని మంత్రులమిాందికి (ప్ర సరించెను, పిరికి ఈ హిందువులన 

తొలగించి తురకలను మంత్రులుగా నియమించుకొనవలయునన 

క్రో "ర్కెయుం డెను, 

సృ_ంధావారమునుండి అనుదినము యుద్లమొనరించ 

చుండిన షేకుమిన్ హాజునకును నగరిలోనుండు అ _త్తిమ_ త్తరాయ 

నికిని అంతఃపుర మందలి ఆపూర్వసువాసినులై న పూరషరాణ 

లకును ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములు జరుగుచుండినవి, మిర్ 
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ఆ బ్రహీం అనువానిని మొగలాయీాలు తవకేది..వు..టగోటటీ 

ప్రయత్నించుచుండిరి. పేక్ మి౯్హహోజ్ కూడ యుగలాయా 

లతో చేరుటకు యత్నించుచు ఆవిషయమును పైకి తెలియ 

నీయక 'మెలంగుచుండెను. రహన్యముగా గోలకొండకు చారు 

లనుపంపి ప్రతిదినము సాయంకాల మగుసరికి గోలఫొండ ఫౌజు 

ఓడిపోవుటకు కారణము ఇబ్రహీము కార్య శ్ర ద్రవహింపకపోవు 

టయీ యని తానాపాకును మంశ్రులకును తెలియునట్లు చేయు 

చుండెను. అ్టే పృణారమగుచుండెను, మోధుమహమ్మదు, 

మొగలాయోాిలకు మిర్ ఇ బ్ర పాం అనుకూలుండను నభిప్రాయ 

మును తెలువునట్టు మాటలాడుచుండెను, సుల్తాను మాదన్నను 

పిలిపించి ఇట్లుండునా యని యడిగెను, మాదన్నకు మొగలా 

యీలన్న చ్వేషమేగాని ఇందు సత్యము తెలియనందున తా 

నేమియు గట్టిగా చెప్పుటకు లేదనియు విషయము చక్క_ంగా 

తెలిసిగొనవలసియున్న దనియు చెప్పెను, గోలకొండలో మిర్ 

మహమ్మదును అంతఃపురమువారును ఏ8లో చేరినవారును 

“తానాపా సుల్తానును మాదన్నయు కలసి ఇ బ్ర హీమును ఖై దు 
చేయబోవనున్నా రు*అని ప్రవాద ఫుట్టించిరి. ఈమాటలు స్మ_౦ 

ఛావారమున అ బ్రహీం చెవిలోపడెను, సరిగా కూడనుండిన 

మిక౯్హాజ్ చెలిమి నటించుచు అతనికి అపాయము తప్పదని 

వెంటనే మొగలాయీలక డకు పాజట్వొమ్మ నియు తానును లఘు 

ముగ వనుక వచ్చునట్టును నమ్మి ంచెను. లోకులను మోసము 

చేయుటకు ప్ర త్యతుముగా నిరువురును ఒకదినము జగడమాడి 



76 తొ నా షా 
స 

తటాలున నాకారణముచేత వెడలీపోయినట్లు ఇ బ్రహిము 

“మొగలాయీలకడరకు పాటిపోయెను. అతనిని వారు గౌరవించి 

ఆజువేల సై న్యమునకు మన్చష్టారుగా నియమించి మహబత్. 

ఖానను బరుదిచ్చిరి. 

త్త హీము పాజీపోయినని తెలిసినంత నే మాదన్న 

మోద నాతని శత్రువులు బాడీలు చెప్పనారంభించిరి, శత్రుపక్షు 

మున చేరిన మిర్ ఇ చె రాం మాదన్నకు ఆగ్రి తుండనియు, 

ఆతండు వంచన చేయబోవుట మాదన్నకు ముందుగానే తెలి 

యుననియు, అందుచేతనే ఆనాడు తెలిసియు, ఇంకను విచారిం 

చుట మంచిదని పల్కెననియు, ఇంక త్వరలోనే మాదన్నయు 

గోలకొండవారిని మోనముచేసి శ శ్రువులతో చేరుననియు "పేక్ 

మిక౯్హోజ్ తానాపాకు చెప్పవారంభించెను, ఈవాక స్రములను 

తానాషూా నమ్మ లేదు, త్రన చిర కాలమితు(డును, తనకు విశ్వాస 

పొతు)ండును, మహామేధావంతుండును. ధర్హ్మబుద్ధియు నైన 
మాదన్న -ఈరీతినుండండని తానాపా గట్టిగా చెప్పి మికొహో 

జును నిరుత్తరుని చేసెను. 

ఇంతలో అంతఃపుర మందలి స్తీ లు తమకు హైదరా 

బాదు నగరములోనుండిన అపాయమనియు మొగలాయీోాలు 

బలవంతులగుటచేత హైదరాబాదును తాము ఏడి గోలకొండ 

దుర్లమున ప్ర 'వేశించుట మంచిదని మి౯హాజ్ మొదలై న వారి 

దుర్చోధనలచే నాందోళనము చేయసాగిరి. మి౯హోజ్ సయ 

ముగాపోయి తానాపాతో ని చేరీతిని మాటలాడెను, తానాపా 
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మాదన్నతో నాలోచించెను. మాదన్న దూరదర్శి; ఆ ప్రకా 

రము చేయరాద నెను. గోలకొండలో చేరుటకన్న ఓరుగంటికో 

కాక మజియేదై న దూర వ్ర చదేశమునకో పోవుట మంచిదనియు 

గోలకొండను శ + గనులు ముట్టడించిన తాము బయట ధారాళ 

ముగా తిరుగుచు య క. సాయముచేయుచు యుద్ద మొన 

రించుట కవకాశముండుననియు హితోపదేశ మొన్చెను. 

బదంతయు మాదన్న దురుద్దేశమని మి౯ హాజ్ చెప్పసాగెను. 

తానాపూ అతని వాక్యములను నమ్మ కవోయినను రాణివాన 

ముయొక్క_ ప్రోద్బలముచేత గోలకొండకోటలో ప్ర, వేశించెను, 

ఇది చాల వొరంబాటేమయైనను మాదన్న (ప్ర భువాక్యమును 

మన్నిం చెను. 

గోలఫొండపతనములో నిది ప్ర థమసోపానము. రాజ 

దవా పాపరంపరలో ముదటిది. ఈ ననొపత్రియొక్క. ద్రోహము 

హైదరాబాదును తల క్రి ందులు చేసెను, రాజ్యర వణ ప ప్ర యత్న 

మంతయు భగ్నమాయెను. ఇంకను చాల యు_న్టము సురవ్నీ 

తముగా నున్నను తానాపాకు ఏదో అధా ర్య మేర్చడెను, 

మి౯్హోజ్ యొక్క ఈకు ట్ర, చేత మాదన్న మర్యాద 

పోలేదు గాని భాగ్యనగరము (హై హోదరాబాదు) అభాగ్యనూ 

యను, గోలకొండ సై న్యము పాటీపోవుటయు వెంటనే సుల్తాను 

నగరమువదలి కోటలో చేరుటయు పాఆలమునకు తెలియుటకు 

మునుపే ఊరిలో నల్లకల్లోలములు ేంగినవి, సుల్తాను తనకు 

సాధ్యమైన వస్తువులు, నగలు, నాణెములు, ర త్నములు, రూప్య 
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ములు గ్రహించి స్త్రీ లతోగూడ కోటకు పాటిపోయునని జనులు 

రచ్చచేయసాగిరి. వ _ర్తకులును సిబ్బందియు వెనుకనుండి కోట 

లోనికి , పఠుగిడసాగిరి. సామాన్యగృహస్థులును రతణకొఅకు 

దిగులుపడసాగిరి. ఎక్క_డివారక్క_డ పాటీపోవుటకు సిద్ధు లెరి, 

సొగ్చు, ఇల్లు, వాకిలి ఎట్లయిన నేమి, ప్రాణమానము లుండిన 

వాలునని కొొందటు తమ బంధు మిత్రులతో పరారియెరి. శ్రీలు 

బురఖాలు తగిలించుకొనుటకుకూడ నవకాశము లేకపోయెను, 

ఇంతలో దొంగలు కొల్ల గాండ్రు దోపిడీలు 'ముదలు పెట్టిరి, 

సుల్లాను కోటలో వ్ర వేశించిన నాటి రా త్రి యంతయు నిశ్లే 

జరిగను. కొందు వీరులు తమ శ_క్రినంతయు వినియోగించి 
పలువురు జనులను ఆస్తిని కాపాడిరి, మాదన్నయు అక్కన్న 

యు రూ న్తమురావును చాల పాటుపడిరి. మి౯్హోజ్ స్వాథీన 

మున నుండినసేన మాదన్నకు సాయపడలేదు. తెల్ల వాజునప్ప 

టికి మొగలాయోావారి సైన్యము భాగ్యనగరమును ప్ర -వేళిం 

వెను. మూలనూలలను నందుగొందులను ప్ర, వేశించి దోచుకొ 

నెను. బంగారము, జవాహరీ, రత్నములు, నగలు, వ స్రములు 

వస్తువులు కొొన్ని వందల బండ్ల కు దోపిడీ ఆయెను, రత్న కంబ 

ళములు గొప్పవి కొనిపోలేక 'ద్వేషముచేత వానిని కత్తులతో 
చించి చెండాడిరి. హిందూ మహమ్మదీయ స్త్రీలను, బాలురను, 
బాలికలను చెజుగొనిపోయిరి. వృద్ధులను బలహీనులను నానా 

విధముగా హింసించిరి, బలవంతులను కొద్దిమందిని "పెక్కురు 

పరివేష్టించి 'బాధించిరి, ఇండ్లను తగులంబెట్టిర., పాఆలము ఎంత 
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(ప్రయత్నించియు తన సేనకు పట్టిన ఈ యావేశమును మాన 

లేకపోయెను, తుదకు నేనయొక్క కొ-త్యాలును, దివానును 

ఇంక శొందజుదో్యోగులును ఈదోవిడీని ఎట్లో నిలిపించి. వారి 

చేత నింకను పడనట్టి కొన్ని శల ద్ర వ్యమును 

మా త్ ము హరించిరి. ఇంతలో తానాషోా 'పూఆలంకడకు రాయ 

బారినిపంపి కమవేడగా నాత(డు దోవిడీవారిని ఎక్కువగా 

తిశ్సీంచి జనులను కాపాడెను. తగులంబడుచుండిన ఇండ్లను 

ఆర్పించెను. దాదాఫు డెబ్బదిలతుల హళొన్నుల విలువగల వస్తు 

వులు, దోవీడీపోగా మిగిలినవి, పాఆలముచేత. జిక్కి_నవి. ఎంత 

దోపిడీమయైనదో ! పాదుషాకుమారు(డు పశ్చాత్తాపపడసాగెను,. 

ఆతనిది మెత్తని హృదయము. పాదుపాలఅంతటి కర్క_శు(డు 

గాడు. ఏమైనను తానాషూ మహమ్మ దీయుండే గదా యని 

తలంచి ఒక కోటియు నిరువదిలశ్ల హోొన్నుల కప్పము సంవ 

త్సర మొకటికి కట్టుటకు 'తానాపా ఒప్పుకొనునెడల తాను 

చ క్క వర్థికి వ్రాసి మన్నన యివ్పింతున నెను, 

ప్రకర ణము. ౧ర-మాదన్న మోద చెండవకు శ్ర ; 

అ_త్తిమ_త్తరాయని మొదటి ప్రయోగము ఫలింవ లేదు, 

'తానాపాకు వారిపై ననుగ్ర హా షాను వారిబలము 

తగ్గుట కవకాశములేదు. ల ప మజియొక విధమైన 

ప్రయోగము లేవనెత్తెను.  మొగలా సు లువచ్చి చెంతనే 

యున్నారు. దినదినమును ఏదోక త్త ఆశ్చర్యకర మైన విశేష 
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మొకటి జరుగుదునే యుండెను. మిర్ ఇ బ్రహీం మొగలా 

యాలకడకు పోయినది మొదలు ఎవండో యొకడు ప్రతి 

దినము ఆపనియీ చేయుచుండెను. సర్ణారులు చాలమంది పాటీ 

పోయిరి. ఒకదినము తానాపా చాల ఖన్ను శారాను, పార ఫ్- 

ఉల్ొ-ముల్కొ_ అనునతండు, ఆతని చెళ్లెలి భర్తయే, మొగలా 

యిీిలకడకు పోయిచేరను. ఈసందర్భమున అ త్తిమ త్తరాయం 

డును పేకుమి౯్హహోజును కలసి యొక దొంగ సే పుట్టించిరి, 

కురంగచేబు స్వయముగా వచ్చినయెడల తాము తానాపూాను 

పట్టియిచ్చి గోలకొండకోటను అతనికి స్వాధీనము వేయుటకు 

సిదముగా నున్నామని అక్క_న్న మాదన్నలు పాదుషాకు వ్రాసి 

చానిని ఒకనిచేతికీయంగా వానిని ఎవరో పట్టుకొనివచ్చినట్లు 

సులానుకడరు తెచ్చిరి, తానాపూ ఆజాబును మూచుకా నెను. 

మాదన్న (వాతవ లెనే అదయుండెను, కాని సులాను మను 

ష్యుల అంతరంగ మెటిగినవాండు, ఈజాబును పట్టుకొనినవారు 

మాదన్నకు స్నేహితులుకారు. ఇం'ేదో ప్ర యోగమున్నదని 

యాతండు గ్ర హించెను, వెంటనే అక్కన్న మాదన్నలను వీలి 

వీంచెను. వ” క్ “ వచ్చిరి. ఆజాబు వారిచేత నిడెను, వారిరును 

రును వానిని చూచిరి. వారి మొగములయందు ఎప్పటి సస 

న్నత యుండెనేగాని అవి దొంగ మొగములుగా లేను. తమ వ్రాత 

గల మటీయొక కాగితమును చూవి పోల్పుకొొనుమని వారు 

ప్రభువును కోరిరి, కొన్ని యతరములలోను భాషలోను భేద 
మంకు. ఈజాబు పా సవముగా తమ'టేయని ,షభువు నమా, 
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యుండినయెడల తామెట్టి శిక్షకై నను తలయొగ్జి యున్నటులు 

మంత్రులు ప ప్రమాణమొనర్చిరి. తానాషా వెంటనే ఆజూబును 

చింపొకా సను అంతసేవును అక్టై చూచుచుండిన మి౯్హోజ్ 

అ  త్తిమణులు మత్తులవ లెనై వెడలిపోయిరి. తానాపా తనకు 

కష్ట కాలము నంస్రా _ప్పమైయున్న దని తలంచి తన మంత్రులమింది 

యో ప్ర యాగములు ఎట్లు పరిణమించునో యని చింతించెను. 

తానాషా సెలవునంది ఇంటికి వచ్చుచునే భగవంతునిపై 

భారము వేసి అక్కన్న మాదన్నలు తమ గుమస్తాలను పిలిపిం 
చిరి. కాళీ రామేశ్వరము మొదలగు ఫుణ్యమేత్ర త ములలో 
లక్షమంది బ్రాహ్మణులకు అన్న దానములకు వర్చాటుగావించిరి.. 

ఎప్పటికై నను చనిపోవుట నిజము, మజియు నీరాజకీయ కల్లో 
లములలో ఏ ఏప్రుట్టలో వపామో! ఇంకను పారలౌ*కిక కార ఖ్రములు 

చేయుటకు కాలము వచ్చినదని వారు తలంచిరి. తల్లిదండ్రుల 

కపాయమురానీయక వారిని తమ్ములతో దూర దేశమునకు పంపి 

వేసిరిగదా. ఇది మొదలు తమ జీవితమంతయు భగవ'తె్క,_౦క 

ర ట్రమున గడుపమొదలిడిరి, శ్రీతైలగ న బంగారు 

పూత పూయించిరి. పుష్పగిరి శంకరాచార్య పీఠమునకు భూ 
దానము లిచ్చిరి. గోలకొండకు నమోపమున మహేశ్వరమను 

చోట శివాలయమునకు ఒక వారములో నొక మహోన్నతమగు 

గోపురమును నిరించిరి, అచ్చట నే యొక తటాకమును తృవ్విం 

చరి. ఆలయగోపురమునకు కలశాదిప్ర తిష్టలుచేసి, పూజా 

రులను హెచ్చుగా చేర్చాటుచేసి ప్రతిదినమును రెండువేల 
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మంది బ్రాహ్మణులకు అన్న దానము చేయుటకు ప్రారంభించిరి, 

ఎన్ని రాచ కార్యము లుండినను వ్ర తిదినమును, ఉదయము పది 

గంటలకును రాత్రి, వం డ్రైండుగంటలకును, అచ్చటి కేంగి న్వయ 

ముగ బ్రాన్గణ సనూరాధనలో పాల్గొని వచ్చుచుండిరి, 

ఇట్లు వీరు కై ంకర్యమున నుండంగా శతు)వులు 

సుల్లాను సాయము లేక అక్క._న్క_మాదన్న లను చంపి వేసిన 

యెడల వాల బొధలు పోవునని తలంచిరి. అంతఃప్రురమునుండి 

ఆ పూర్వసువాసినులు పీరికి సాయపడుచుండిరి, వీరందణును' 

కలసి తానాపూకడనుండి మంత్రులు ఒంటరిగా వెడలిపోవు 

నమయముమాచి వారిని చంపివేయవలసినదని ఏర్పాటుచేసి 
కొని తవు తమ పరివారములతో సమయము వేచియుండిరి, 

అంతఃప్రురమునందలి పనిక_త్తెలందజును ఇందులకు తయారై 

యుండిరి గాని ఎట్ల“ ఈవియము మంత్రులకు తెలిసిపోయెను. 

తానాపాకు దీనిని వారు 'తెలుపందలంచుకొన లేదు. మహోలవ్మి 

త్వరలోనే వెడలిపో యెదనన్నదిగచా, చేశనూ, గందరగోళ 

ముగానున్న ది; ప్రాణమా, తామరమోంది నీటివలె చలించు 

చున్నది. తన యశ్యర్యమంతయు తనయెదుట కొల్పవోయినను 

సుల్తాను దుఃఖపడకుండ నున్నాండు, ఆతడే వేదాంతిగానుండ 

మన మేల అట్టుండ రాదు అని ఆసోదరులు భావించిరి. ఈ నూం 

డవకు ట్ర జరిగన యనంతరము తమకు అంత్య కాలము బాల 

దాపై-నదని తలంచి మహామంత్ర లిదవుళును తమ ఇంటంగూడ 

వి శేషవ స్తువు లుంచుళొనక సర్వన్వము డానముచేసిరి. బంధువు 
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లను నత్క_రించి దూరస్థలనులకు పంపి వేసిరి, భార్యలును తా 

మును గుమాస్మాలును పరివారముమా తృ ముండిరి, అక్క_న్నకు 
మా ల్ ము మల్లయ్య యని రెండేండ్డకుమారుం డుండెనేగాని 

మాదన్నకు నంతానము చేదు. మల బ్లయ్యను దాది ఎప్పుడును 

ఎడంబాయక కాపాడుచుండెను, ఇంటికడను ౫ బ్రాహ్మణులకు దాన 

ధర్మ ములు చేయుచుండిరి. ఇదంతయు తానాషపూ ఎజులోడు, 

ప్రకరణము, ౧పాదుపాతో రాయబారము, 

పూఆలము పన రాయ బరులు పాదుహాకు నకల ఏష 

యములును నివేదరచిం. పాదుషా నంతోమీంచుటకు బదులు 

మండిపడెను, అంత ధనము లూటీ కానిచ్చినందులకు పాఆలము 

చేతంగానివాండనియు బుద్ధిహినుండనియు అలజచెను, తన కుమా 

రుడు లూటీలో చాల భాగము దాంచుకొని ఖొంతయే తనకు 

పంవి ద్రోహముచేసియుండునని యనుమానిం చెను. అందుచే 

“మొగలా.టఖూలు రెండవనూరు గోలకొండమిందికి దాడివెడ 

లిరి, అక్టోబరు నెల 1685 సంవత్సరము పాఆలము మొదట 

డోవబి*ీ ware పై దరాబాదుకు పదునాణుమైళ్లు పడ 

మటినుండి గగ౯ పహ పేటకు వచ్చియుం డెను. అచ్చటినుండి 

విప్పుడు ఘోపామహాలు నగరుకుపోయి కోటకు చెంత తానాషా 

యొక్క. ఉద్యానవనమును ఆ క్రమిం చెను. కోన్ని దినములవలుకు 

అక్కన్న మాదన్న తానాపాలు రాజకుమూరునితో రాయ 

బారములు జరుపుచుండిరి, పాదుషూనోగిక నాం? = 
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టకు సంసిద్ధులమని తెలుపుచుండిరి. ఆనెలలోనే తానాషపాకు 

 పాదుపూా న శ్ ంది సంధినిబంధనలు పంచెను. *“ఇదివటుకును 

వర్పడిన క పృముయుక్క చాకీలకొజుకై తానాపా ఒకకోటి 
యు నిరువది లక్&లభోెన్నులు సమర్పించుకొనవలసినది. ఇది 

గాక ప పృతినంవత్సర ము రెండులశుల హోొన్ను లుకోట్టుచుండవల 

సినది. తత ణమే అక గాన్న మాదన్నలను తొలగింపవలసినది. 

| మాన్యఇేటిము, సిరము మొదలైన ప్ర చేశములను మొగ 

'లాయీాలకు శాశ్వతముగా వదలి వేయవలసీనది. 9 

పాఅలము తానాషా ప్రార్లనపై గోలకొండనుండి లేచి 

నలువది యొనిమిది మెళ్ళదూరమున కుహిర్ అను చోటికి 

పోయి పాదుషా ఆజ్ఞ ను 'తానాపా నిర్వహించునని ఎదురు 

మూచుచుండెను, ప్రస్తుతము గోలకొండలోనుండిన పరిస్థితుల 

ప్ర కారము ఈశకార్యము తత్త ణమే సాధ్యముగాదు, అన్ని 

లతలు వెంటనే ఎట్లుదొరకును! రెండవది అక్కన్న మాదన్న 

లను ఎట్లు తొ్లగిచుట! 'తానాపా హృదయము వారియెడల 

కృతజ్ఞ తాబద్ధ మైయుండెను, తమ శరీరములు వేటుగాని హృద 

యము లొక ళు యిని అమంత్రులును ఆసులానును తలంచియుం 

డిరి, వారియం దేమి దోషము? తానాషూ వేదాంతి, రాచ 

కార్యములకును మతమునకును సంబంధము ఆతనికి గోచరింప 

లేదు. పెగా కుతుబుపాహి గోలకొండ రాజ్యములో మహ 

మృదీయేతరులు మంగ్రిలుగా నుండియున్నారు. వారికి రాజ 
ఈ కియు దేకేచ కియు లేకపోలేదు. ఇంతవటకును దోహా 
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మొనర్చినవారందజును  మహమ్మ దీయులే. ఈహిందువులే 

సుల్తానును వదలక యున్నారు. అక్కన్న మాదన్నలు సుల్తానును 

నమోావించిరి, ఆతండు పాదుషా రాయచారములోని ఈవాక్య 

ములను వారికి వినిపింపలేదు. కాని అమహాక్షుని హృదయ 

మును వారు గృవహాంచిరి, వెంటనే తానాషూ పాదములకు 

సాస్ట్రాంగముగా మ్రొక్కి. “మహాత్మా! మేము హీందువులము, 

బ్రాహ్మణో _త్తములము, మాగుకువులకు తప్ప నమస్కారము 

చేయము. తాము మహమ్మ దీయులై నను భగవత్స (రాపులు. 

మావంటి వేదాంతియు పండితుండును మాయాం ధ్ర "దేశమును 

ఎన్నడును పాలించియుండండని తలంచుచున్నాము. మోగురువు 

గార్లు _జగద్దురువులేగాని వేజుగాదు. స్వామి ఈచేహము 
నశ్వరము. దీనికై మాకు చింతలేదు. తమ సింహాసనమును 

రాజ్యమును కాపాడుటకు వీని నర్పించుచున్నాము, గృహిం 

ఫుండు. మము పంపి'వేసిన మేము శకాశికో లేక రామేశ్వరము 

నకో పోయదము, లేదా మాప్రాణములనే గ్ర హింపుడు.”? 

అని తానాహా హృదయము కరయునట్లు పలికిరి, 

తానాషా తటాలున నేడువసాగాను. అంతటి సుల్తాను, 
అంతటి దొర, అంతటి వేదాంతి, పండితుండు సింహాసనమును 

వదలి, తన గాంభీర్య మంతయు అదృశ్యముకాంగా ఆసోదరులను 

కెగిలించుకొచనను, అబ్దుల్ ర జాకులారీకూడ కోన్నీ రువద లెను, 

కూడనుండిన నన్రారులు పలువురు నేడ్చిరి. అక్కన్న మాద 

న్నలు ఏడిిరి, “వదు, వదు, అంతపనివదు.. మూపాణం నా 
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ప్రాణం ఒక శే గాని వేరుకాదు. మేము ఏదై నా వదలుతాము 

మిము మాత్రము వదలము. మరు చేకపోశే మాకు ఈ 

సింహాసన మే వద్దు. ఇదంతా భగవంతునిచేష్ట,'” అని పలికెను 

ఎట్టికష్ట మైనను se మంతు9లను స్నేహితులను వదలరా 

దని తానాపా నిశ్చయించుకొనెను, ఆపత్మ్కా_లమున ధైర్యము 

వహింపవలయుననియు, తాము క్రమముగా నుపాయము చేయ 

గలమనియు సోదరులుపలికి సుల్తానును వీడొ_నిరి, 

మిన్ హాజ్ అ శ్లిమ త్తరావులు మొగయమొగములు 
చూచుకొనిరి, వారికిని దుఃఖము వచ్చినది. కాని అది వేణు 

దుఃఖము, తమ పన్నాగములు నెజువేబటుటకు బదులు వీరి 

స్నేహబంధము దృఢమగుచున్న చే యని వారి దుఃఖము, 

ప్రకరణము, ౧౬ - రామదాసు చరిత్రము, 

అక్కన్న మాదన్నలు మంగ్రులై న వంటనే తమ బంధు 

వుల కచేకులకు గొప్ప ,యుద్యోగము లిచ్చియుండిరిగదా. వాని 

లో గోపన్న తహసీలు ఒకటి. తొలుత నాతండు సాధారణ 

మైన తవాసీలుడారుగా నే వచ్చెను, తనపనియందు చాల జాగ 

రూకుంై. ఏమా ర ము లెక్కలలో నెక్కు_వతక్కు_వ రాకుండ 

'షత్తోకప్పక తహనీలు వేయనారంభించెను, కాని త్వరలోనే 

ఈతనికి కబీరదాసను భక్తుని సాంగత్యము కథైను. హిందూ 

మహమ్మ దీయ మ తాభిప్తాయములు మేళవించి వేదాంతము 

,పబలు ఐ దినములవి; శామరహీముగా దె వ ప్రార్థనలు సలుపు 
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కాలము, కబీరుదాసు గోపన్నకు రానముమవమం త్రో శ్ర భ'వముం 

'దెల్చెను. అదిమొుదలు రామడాసై గోపన్న నిరంతరము భజ 

నలయందును భద్యాది "దేవుని సేవయందును తన కాలము పుచ్చు 

చుండెను. భ_క్టి దినదిన ప్రవర్ధమానముకాంగా చేవాలయమున 

శె క్ ౦కర్యుములు చేయించెను, తన సాంతద దృవ్యము ఖర్చయి 

పోయా నీతేడు “శ్రీరాముని నమ్మినవారికి ఆపదలు రావు అవి 

భడ్రాది క నితో్యోత్సవములు చేయించూదుండ ఈ 

నాషుగరవత్సర ములప్రై కము నిలువయెనదని అక్కన్న గారిక్షుడ 

నుండి దూత వచ్చి చెప్పెను. గోపన్న భ్ పరవ మున. నో 

పలుకుల నాలింవలేదు, er 1 3 

ఈలోపల రాజధానిలో క చేర్చడినవి. , అక్ష హు 

న్న మాదన్నల యధికారమునకు లోపము: "లేదుగాని వారికి 

శత్రువు లేర్చడిరి. రెండుపర్యాయుము బు ఆశత్రువులు బాడీలు 

చెప్పియు తానీషా వినలేదు. తామే వారిని చంపుటకు ప్రయ 

త్నించియు ఫలింపలేదు. రామదాసుచర్యలు అత్తిమ_త్తహేక్ 
మిన్ హోజులకు తెలిసినది, ఊళఠంతయు గందరగోళముగా 

ప తానాషాపేరట' గోపన్నను తర్కి_౦పసాగిరి, 

గోపన్న యు వారు పెట్టు బాధలను నహిం చెజీగాని మానులకు 

చెప్పిపంప లేదు. .ఆదుక్తాళ్లులు రవాన స్యముణా తమకు' కీ ది 

సన్దార్ల చేత గోపన్నను చెజలోనుడవీంచి క్రమముగా ' నల 

దినము “తానాషూ యండనుజేరి భ శ్రాచరము తాసిల్షారు 

సర్కారఖజానాకు పై కముపంపక భవ్నీం చెనని పలికిరి, వెంటనే 



రి  శానాషా 

Sea విచారణ జరిగను. అది వా స్ప నవమే. మాదన్న 

ఏమియు బదులు చెప్పుటకు లేక అవిషయము ు ఈదేకోపద్ర వము 

లో. తమకింకను తెలియరాలేదోనీయు ఎవరై ననేమి న్యాయము 

ప్రకారము శిక్రీంపవ లెనన్ని. నభలో నుడివెను. అనూటయీ 

బాలునని మిక౯్జహోజుపక్షమువారును అంతఃపురములోనివారు 

గోపన్నను తీ వ్రముగ శికీంపవలసినదని తానాషాను స్రరి 

కొల్పు చుండీకి, వ్ గోపన్నను విలివించెను. నంగతియం 

తయ విఛార్షణచే? సెను. ఆయన మహా రామభ క్రుండని ఎజింగి 

శనమంగ్రులమాందనుండిన యనురాగముచే తళ్భ ఇమే తమించి 
ణ్  బ్రైదలమున శే మళ్యాదలతో ప పంపెను, Re తురు 

మలో ద్వేశమునకు పీందునులలో తానాషపాపై నభిమా 

నమునకును కారణ మారను పూర్వాచారములు మూఢ 

చిశారనములు గలయాదినములలో ఎట్టి న్వల్చ్బ్పవిషయమును 

శా వానను సులువుగా కథలు అల్లుకొనిపోన్రుటలో నాశ్చర్య 

ములేదు. శ్రీరాములవాశే తానాషాకు దర్శన మను గ్రహించి 

ఇామడానుసేబు విడిపించిరసాియు, జనులు చెప్పుకొనసాగిరి, 

వేజీకొందజు తోనాసాకు వూర్వజన వృత్తే తమును సయితము 

కల్పికశు?. అయన. పూర్వదన్మ మున నొక దొడ్డ బ్రాహ్మణు 

డనీథయ హంగారీరయన్ నిళష్థ్రము స్నానము చేయుచు, శివునకు 

గంగోజకము నభి షే కమకేసీన ఖే వేంద్రపదని కలుగునని 
చెప్పంగా నకు హొంతకాలమవోసి, “ఎన్నాళ్లకును శివుడు 
ప్రత్యవము శోజేడని విసిగి వీటిపండను 'శివలింగముపైై ( బడ 
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జేసెననియు నంతట శివుడు ప్రత్యతమై యాతని మ్రేచ్చుండ 

వై జనించి రాజవగుదువనియు నంతట భగవంతునిదయ 
గలుగుననియు వరమిచ్చెననియు నీజన్మమున తానాషపా ఇంత 

"వేదాంతిగా నుండుట క బేకారణమనియు "పెక్కుకథలు బయలు 
చేరినవి. వాస్తవముగా తానాషా హిందువుల కంత (వ్రీయుండు 

గా నుండెను. వీనిశెల్ల కారణము ఆతనిగురువు పారాజు కొత్తా 
ల్ యొక్క యప చేశమే. 

ప్రకరణము. ౧౭ -మం త్రుల దుర్శరణము, 

ఈవిధముగా తానాపాయొక్క_ సంపూర్ణానురాగ మును 

పొంది అక్క_న్ననూదన్న లుండియు మహోలవ్మీ నాడు చెప్పిన 

గడువు నమిాపించుటచే గోపన్నత్ సమానముగా శై_ం౦కర్య 
ములు చేయించుచు దిన మెదురుచూచుచుండిరి, చేవి కలలో 

కనబడి దాదాపు సంవత్సర మగుచున్నది. ఇది కడపటివారము, 

ఈవారము దాంటుళోపల మనపతనము నిశ్సృయము” అని సోదరు 

లిరువురును తలంచుచు నొకదినము సాధారణముగ నెప్పట్సివలె 

నగరికిపోయిరి. ఉదయము పదుకొాకండుగంటలవజకు సులాను 

గోష్టియందు గడవిరి, వవేవోపనులు వివారించిరి. కెరంగ 

చేబును తజుమంగొట్టుటకు ఉపాయము లాలోచించిరి, పదు 

నొకండుగంటలకు 'వెలికివచ్చి తమ బంగారుపల్ల కిలో కూర్చుం 

డీరి; పల్ల కీవారు' రెండడుగులుపోయిరో లేదో అ త్రీమ _త్తరా 

యని సిబ్బంది కనబడెను. రెండవదర్వాజా దా(టుసరికి సిబ్బంది 

ఎక్కువమై మంతు)లు పల్లకీవారిని చావమోది తటాలున 
అక టన్నమాదన్నలమింది కణీకి వారితలలు ఖండించివేసిరి, 



90 ॥ శానా షూ' 

వారితోకూడ వచ్చుచుండిన వారిమేనల్లుండు రూ_న్త్వమురావు 

ఈదురంతమువూచి చేయునదిలేక ఒకరిరువురతోపోరి ఇంటికి 
పోయా నాతని తజుముకొనిపోయి ఇంటిలోనే కత్తితో పొడిచి 
చంపిరి, వారియింటిచుట్టును హిందువులును బ్రాహ్యణులును 

నివసించు పేటమిోందనుజికి వేయిమంది బ్రాహ్మణులను నటికి 

చేసిరి, మంత్రుల భార్యలు తళ్భ ఇమే 'బావ్రలలో దుమికి ప్రాణ 

త్యాగ మొనరించిరి, అక్క_న్న కొవమూరుని మల్ల న్నను ఆ 

దాది గుడ్డలలోచుట్టి ఎచ్చటికో ఊరివెలుపలికి కొనిపోయి ఒక 

మూరువాండు, తురక, నూదన్నభ కృుడుండ వానికడ వదలి 

భానుజీకడ చేర్చమని పలికి తాను మరలివచ్చి తన యజ 
మానురాండ్రు, దుమికిన బావిలోనే దుమికి మరణించెను. ఆ 

దినమును రాత్రి, యు "లెక్కలేని హత్యలు జరిగినవి, ముం తుల 

చేవాములను వకు లాగిరి, 

అక్క_న్న మాదన్నలు పడిపోగానే నౌకరులు సుల్తాను 

కడకు పరుగునపోయి వడ్చుచు “సర్కార్, అమరి యూ, ల్ 

అక్క_న్నా మర్షయా, మాదన్నా మర్లయా, జనానా “సిబ్బంది 

వాళ్ళ్లమిాద ఉణికినావ నర్కారు, లో వ గై రాలుపోయి 

వాళ్ళను పల్లకీనుండిలాగి కత్తితో నటికి వాళ్ళకు వీథిలో లాగి 
నారు నర్కాార్” అని రొదచేయసాగిరి, 

తానాషపాూ సుల్హా౯ దిగ్భ్గ)మంజెందెను, అతనికి నోట 

మాట రాలేదు. కణముండి “హా!” అని యేడ్చుచు మూర 

ఫడ్షిపోయెను, వెంటనే ,నౌకఠులు బానిసలును పన్నీరులు చల్లి. 
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సేదదేర్చిరి. అబ్దుల్ రజాక్ మొదలై నవారు పరుగున చెంతకు 

వచ్చిరి, ఇంకనేమున్నది! మహామంత్రులు స్నేహితులు ఇట్టి 

ఫఘోరమరణము నందినా రన్న దుఃఖము సుల్తానునకు పొంగి 

పొంగి వచ్చుచుండెను. ఆతడు విచ్చిపిచ్చిగా పలవింపసా గెను, 

ఎవరేమి చెప్పినను అది శాంతింపలేదు. “అశేే మోరుపోయి 

ఫళ్లాదర్వాజా తెర చివేయండి. బొరంగ వేబుగాని మొగలాయి 

వాళల్లివరై నావచ్చి గోలకొండను స్వాధీనం చేస్కోోమని 

చెప్పండి. ఇంక మాకు గోలకొండవద్దు వమివద్దు. ఈ రాజ్యం 

గీజ్యం మో నేతినండి. పాపాతుులు ఈఆడవాళ్లు, మోరంతా 

నాథ నమైపో యేకాలం వచ్చింది. గోలకొండ నాళ మైపోయే 

కాలంవచ్చింది. మొగలాయి మిమ్ము తునకలు. సుష 

నజుకుతారు! హా! అక్కన్న నూతన్న. మాదన్న మాఅన్న, 
వాళ్లు పోయింత ర్వాత నూకు ఎందుకూ ఈ రాజ్యం, ఐశ్వర్యం! 

అబ్దుల్ రజాక్ లారీ కడా శ్రైర్యం తెచ్చుకొండి నర్కాార్ , 

సుప్తా ఇట్లా ఉంకే మేమంతా ఎట్లా ఉండేది. . మ్లోక్లు 

Fa ధైర్యం చెప్పవలసినవారు. ఇదంతా చేవ్రడి చేష్ట జహాపనా” 

అని ఏవేవో చెప చుండెను. 

సుల్లానుకు ఊరట కలుగలేదు. ఆయన వెంటనే తమ 
గురువును దర్శించెను. ఆస్వామి వేదాంతము తప్ప మజియెమి 
చెప్పంగలండు, తానాషా తన సన్దార్ల తో మొగలాయీవారికి 

కోటను. వదలి వేయు(డని ఆజ్ఞాపించుచునే యుండెనుగాని నర్దా 

రై నరును కదలక నిలిచియుండిరి. తానాషూ దుఃఖాతిలేకముచే 
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నిట్లనుచున్నా (డని వారు మొగమొగంబులు మాచుకొనుచు 

మంతు/లమాంద సుల్తానునకు ఇంత ప్రే మ కలదని తమకు ఇంత 

వజకు తెలియరాదాయెనని తమలో తాము చెప్పుకొనసాగిరి, 

తానాపా మరల నారంభించెను, “అక్కన్న మాద 

న్నలు మాకు ప్రాణం, వాళ్లే మాజీవం. ఈ చేశానికి ఎంతపని 

చేసినారు! ఎంత మేధావులు! రాజ్యం వి _స్తరించినారు. ధనం 

చర్చినారు. జోరు కాపాడుతున్నారు, మహమ్మ దీయులతో 

బాలా న్నేహం చేసినారు. మేమంకు ఎంత వ్రి యం వాళ్ల కు, 

రాజ్యం వస్తుంది పోతుంది. అటువంటి న్నేపితులు వసారా? 

వాళ్లది ఎంత సమదృష్టి! హిందూ మునల్తా౯ భేదం ఎక్కడా 

పెట్టుకో లేదు. మాకు వద్దండీ ఈత కు ఈ ఐశ్వర్యం. మేం 

సన్న్యాసి అయిపోతాం. మక్కా_కుపోతాము, కాళీ రామేశ్వ 
రాలు తిరుగుతాము. తెరిచి వేయండి, దర్వాజాలం తా తెరిచి 

వేయండి,” అని తానాషూ మరల మరల పలుకుచుండెను. ఆ 

సందర్భ మున సుల్లానుతో మాటలాడగలిగినవాం డెవడు? 

దర్వాజా తెఅచినమెడల ముగలామోలు నర్వనంహారము 

చేయుదురు. ఖూసీచేయించినవారి యు ధ్రేశము అదికాదు, 

వారికీ ఆమంతు)లు పోయి 'వేజుమంతు)లు రావలయుననియు 

అట్లు చేసిన జెరంగ జేబు సంతోషించుననియు నభిప్రాయము, 

అబ్దుల్ రజాక్ లారీ వాల జాలితో సుల్తానును చూచు 

చుండెను rere త్ మేమిచేయగలండు? వె మొగలాయోలు 

భేదదండో పాయములలో ఇవాల సమద్ధులు, అందును వారి 
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భేదోపాయము ద్యోహముతోో కూడినది, వారితో తానాషా 

యొక్క_ అంతఃపురమందలి , స్రీ వర్గముచేరినది. వారికి రాజనీతి 
యేమి తెలియును. వారికి ెలిసినదంతయు కడుపుమంట 

తీళ్చుకొనుట. పూర్వ ద్యేషములను మనసున నుంచుకొనియు, 

కొందజు ద్రోహులతో చేరియు అక్క_న్న మాదన్న లను చం 

పించి హీందున్రలను కడ తేర్చిన కౌరంగ జేబు సంతోషించునని 

తలంచిరి, మొగలాయీ వతపాతమవలంబించుటకు వారికిగల 

కారణ మోమాత్ర, మే, గొప్ప సాన్రూజ్యమును ఈమంతు)లు 

కాపాడుచుండిరనియు వారిపతనముచేత నీసామ్రాజ్యము నశించు 

ననియు నానుూూర్థు రాం డ కు కెలియదుగదా. మిగిలిన సర్దా 

రులు కొొందటు ద్రోహులు, అక్కన్నవమాదన్నలమింద వ్య క్తి 

"ద్వేషము గలవారు కొందటు. మొగలాయీాలు బలవంతులు 

గాన ఎట్లును గోలకొండ పడిపోయిన తమ యుద్యోగములకు 

లోటుండదని తలంచినవారు కొొందటు, అబ్బుల్రజాక్ లారీ 

వీనిలో వేటిలోను చేర(డు. ఆతడు బుద్ధిమంతుండును నమరధ్ధం 

డును. అక్క_న్న మాదన్నలు రాజభ క్ళులనియు దేశ భ క్షులనియు 
మహానమ ధులస్యు నాతడు ఎబుయగపను. అఆతంశ్ సయము 

రాజభ _క్రీనంపూర్లుండు. వయస్సు చెల్లినవా(డు. ఆతని మూ 

పులో ఎంతభావముకలదో తెలియదుగాని చాల గొప్పవా 

డని మాత్రము తెలియుచుండెను, ఆతండు మెల్లగా తానాషా 
నమిపమునకువచ్చి మోకాలిపై నిలిచి నెమ్మదిగా జహో 

పనా” అనెను, 
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'తానాషా అతేని'వె ఫు చూచెను. ఆచూపులో నాతండు 

మరల మనలోకమునకు వచ్చుచున్నాండని యనివించుచుం డెను 
“జహాపనా యను నా చల్లని పిలుపు ఆతని కెంతయో హృద 

యాహ్లాదకరముగా నుండెను, . 

మరల నాతండు *జపహోపనాి య నెను, “అబ్దుల్. రజాక్ 

సాహెబ్, చెప్పండి భాయిఅని సుల్తాను వి యముగా పలిశెను, 

రజాక్ ఒ-౫జహాపనా. దయచేసి తొందరపడవద్దు 

మనకు ఇంకా వాలాపని ఉన్నది గదా. మూరు మహో వేదాం 

తులుగదా. ఎవరికీ కాలంరాకుండా వారు పోరు, ఎవరి నపీబ్ 

వారికి తప్పుతుందా? మంచి గొప్పమంతు)లు ఘోరంగా చచ్చీ 

నారు, ఐనా పర్వాలేదు, మేం ఉన్నాం, ద్రోహులు ఒకరిద్దరు 

ఎక ఉంటారు, వాళ్ల పాపం వాళ్ల వంటా ఉంటుంది. నేను 

మోనౌకరీ ఇన్నిదినాలు చేసినాను. మీకోసం క త్తి పట్టినాను, 

మోపే పరుచప్పి పొడు స్తున్నాను, నావంటివాళ్లు చచ్చిపోయే 

వజకు, జహాపనా, మీరు దర్భాజా తెరవవద్దు. మాస్రాణాలు 

తీస్కొని మాశవాలమోద నడిచి శత్రువు లోప పలికివ స్టే మూ 
ప్రాణం హాయిగా పోతుంది. నమ్మక్ తిన్నబుణం త్రీ ర్ఫుంది, 

rN సెల్వుయి స్తే స్స నేను శాపాజ్వాను ఖల్లాను, నాప్రాణం 

మీద లోపలికి జకెరంగజేబు రానీండి. ఈ అనుగ్రహొము 

చేయండి సర్కార్, మిపాదాలుమోద కోరాను.” లా వాల 
దీనముగాను పౌరుషముగాను వేడుకొనెను, 
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తానాషాహృదయము ద్ర వించిపోయెను.. అతనినోట 

మాటరాలేదు, కొన్ని నిమునము ప. సైడునవలె నుండెను 

రజాక్ మరల నామాటలేపల్కెను. 'తానాపా ఇష్టములేని 

వానివ లెనుండి మెల్ల (గా సరే, రజాక్ భాయి. మొ ఇష్ట ప్రకా 

రం కాసిండి, ఈఖిల్లాలం తా మోస్వాథీనం, ఎట్లాగుపో తాం, 

ఆపాయ్యేది మోమనసు ప్ర కార మే పోతాం. స్వల్పంలో మి 

శందుకు ఆయానంచేయడం.”* రజాక్ పరమానందమున సుల్లా 

నుకు నలాముచేసి వెడలిపోయెను. దర్వాజాలు తెరవ లేదుగచా 

యని యందటజును నంతోవీ.ంచిరి, 

రజాక్ సులానును వదలి ఈవలికిరాంగానే గోలకెండ 

మోాందికి మొగలాయీ,సె న్యము వచ్చుచున్న దని చారులువచ్చి 

నివేదించిరి. కాని పాదుపాసై న్యమువారు తాము సదు ద్రేశ 

ముత వచ్చుచుండునట్టు వ్ర కటించియుండిరి. పొఆలముపంపిన 

సిఫారసుమోంద కొరంగజేబు తానాపాకు బహుమతులు పం 

చెను. ఎట్లును అక్కన్నమాదన్నలు పోయినారు, తానాపా 

సంధిషరతులకు ఒప్పుకొనియుండెను. ధనము సంపాదించుటకు 

ఆలన్యమగుచుంజెనేగాని ఆతానాపా విరోధింపలేదు. పైగా 

పాదుపాకుమారు(డు తొానాషాను శ్మింపవలసినదనియు పాదు 

పాకు చెప్పిపంపియుండెను, ఇ వెల్ల నాలోచించి చ క్రవరర్తి గోల 

కొండసుల్తానును మన్ని ంచుమర్యాదగా నతేనికి గొప్పదు స్తులు 

నగలు పంపెను, వీనిని కొనిపోవుపని పాదుపామిోర్ హపీం 

అనువానికే సెటైను. ఇందులో పొదుషా అభిప్తాయ మేమి శ 
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మోర్హవీం తానాషామై న్యములోనుండి మొగలాయీతి. 

కడకు అంతకు కొన్ని నెలల క్రి ౦దనే పొజిపోయినపాండు. - వీనినే 

పంపిన గోలకొండవారికి తప్పక కోపమువచ్చును, కాని రహ 
స్యముగా పాదుపా ఈసాకుతోపోయి గోలకొండను' స్వాధీ 

నముచేసికొమ్మని హదీముకు ఆజ జ్ఞయిచ్చియుండెననియు, గోత్ర 

msn కాయబట్టి ఆతనికి లోగుట్టులన్ని యు తెలిసియుండో 

ననియు సంధికి వచ్చియున్నందున గోలకొండవారు కొంతకాల 

ము యుద ప యత్నము మానియుందురనియు కొంద అనుకొను 

చుండిరి. ఈవిషయము గోలకొండ న మంద్, 

దానినే వారు అబ్దుల్ రజాక్ తో చెప్పి 

అబ్దుల్ ర సాహెబు, ప aa మొదల లె నవారీ 

తో మొగలాయీవారిని డీకొనుటకు సంసిద్ధుడుగా నుండెను, 

మిర్ హమీం అనువానినెంట నాతనికుమారు(డు అబ్బుల్ కరీం 
అనువాండు వచ్చుచుండెను, ద్రింకను గొప్పనన్దారులు వచ్చు 

చుండిరి. రజాక్ సాహేబు తన ప్రయత్న ములను shes 
ముగా నుంచియుం డెను. అబ్దుల్ కరీమును మోర్ హవీమున్స 

గోలకొండకు ఇరువది మైళ్ళ దూరమున మునగాలకడకు వచ్చిరి, 

వెంటనే రజాకుయొక్క_ యాజ్ఞ చేత పేక్ నైజాము అనుసక్షా 

రను నాతని యధీనమందుండిన ఆఫ్ ఘను సై నికులును మొగ 

లాయోాలమో(ద నాక స్మి కముగా దుమికిరి, వారిని ముట్ట 

డించి పూర్తిగా. దోచుకొనిరి, మిర్ హషీం .ఈదెబ్బలో చి 
పోయెను, అబ్లుల్ కరీము బంధింపంబడెను. అక సి క యుద్ద వ 
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గాన పాఆలముకడనుండి సాయమువచ్చుటకు అవకాశము లేక 
పోయినది. ఇదంతయు 16685 నం, నవంబరు నెలలో జరిగినది, 

ఈయుద్ధ మునకు తానాషూ వాలచింతించి మొగలా 

యాలను కమాపణప్రార్థించి, అబ్దుల్ కరీమును విడిపించి, దుర్యా 

ులనుశిక్షీంచి దోవిజ్పోయిన సాత్తుయొక్క విలువనంతయు 

శా నిచ్చెనని కాఫిఖాన్ మొదలై నచరి త్ర, కారులు వ్రా సిరిగాని 

అట్టి చేదియు జరుగలేదని ఇతర గృంథములనుండి తెలియుచు 
న్నది. క్రొందబు చరి త్ కారులు ఆబహుమతులు పాదుషా తేన 

కొమారుని కుేశించెసనియు కొందటు అవి తానాషాకొజకని 

యు వ్రాసియున్నారు. నిజము దేవునికెజుక, కాని వెంట నేజరి 

గిన బేమనంగా  మొగలాయీాె పై న్యము గోలకొండను వదలి 

పోయెను, ఇంతవజకును మొగలాయోలు గోలకొండకు వెలు 

పలనుండి నానాబాధలు పడుచుండిరి. కోహీరులోనుండిన పా 

ఆలముయొక్క_ స్క_ంధావారములోని సిబ్బందికి అన్నము లేదు, 
గజ్జములకు ఉలవలుకాదుగదా గడ్డికూడ లేదు. సామానులు 

హు బండ్ల యెడ్లకు నీళ్లే గతి, ఈస్థికిలో పాదుషా కుమారుని 
వెంటనే బయలుదేరి 'బిజాపూవును ముట్టడించుటకు తనకు 

సాయము రమ ని ఆజ్ఞాపించెను. చిజావురము సులభముగా 

“ఇుుగలాయీలకు లొంగునట్లు చేదు. అంతవజకు పోలాపూ 

రులో (సొన్న లికయ గ్ర హారము) నుండిన పాదుషా ఇప్పుడు 

న్వయముగానే బిజాపూరుముట్టడికి పూనుకొ నెను, వజాపూరడు 

శు pig rahe bay గలరని దక వలయు 

వని పొదు పాసంకల్య్తుము:ః ' సం ఇ 
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సృకర ణము, ౧౮-బిజాపూరు ముట్టడి. 

శ్రీ శ్ర, 1686-వ సంవత్సరము కొరంగ జేబు అలంమీరు 

పాదుషా ఆజ్ఞమిా(ద ముహమ్మదు ఆజాూమ్ పా విజాపూరును 

ముట్టడించెను. అతనికి సహాయముగా మహాయోధులు పా 

ఆలం, రుహుల్గాఖాక,ఘాజుడ్డీ ౯ఖాకా ఫీరోజుజంగు మొదలై న 

వారిని పాదుహా నియమించెను, ముట్టడి ప్రారంభ మైనది. 

గొష్పసన్షారులు మొదలు సామాన్య సై సె నికులవణకు అందటు 

నడుములు బిగించుకొని కోట తెక్కు_టకును, ఫిరంగులు 

టకును, పేటలు దోచుకొనుటకును, శ్ర్రీలను చెబిబట్టి హింసిం. 

ఛుటకునుు సౌరంగములు త త్రవ్వుటకును ప్రయత్నించుచుండిరి, 

కోటచుట్టును ముగలాయీలు శెండు కతులుగాచేరి రెండు 

చై వుల 'మంచెలులుకట్ట నారంభీంచి రెండునెలల పదిదినము 

లకు అగడితవజకునువచ్చి ఊరిని సంపూర్ణ ముగా నరికట్టిరి, 

ముట్టడించునట్టి ముగలాయో న ర్రారులలో పాదుషో 

కుమారులు, ఒకరినిమించి యొకరు, కోటనుపట్టినకీ_ రి తమశే 

రావలయునని కు ట్రీ లుచేయుచుండిరి. పైగా నాసంవత్సరము 

కోమ యేర్చ డెను, అందుచే ఆహారపదార్థములు దొరకవయె 

ను, కోటలోపలివారి బాధలు వీరికి పదింతలుగా నుండినవి, 

మొగలాయీలు భయటనున్నందున వారికి సరఫరాలు ఎచటి 

న్లూడియైవను రాగలవు గాని కోటలోనివారి కెట్లు రాగలవు! 

వారికి అఆలోపలనే నద్దబాటు కావణసియుండెరు, తెబగలా 
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యీలు కోటను పూ రగా ముట్టడింపంగానే ఆ యవనకాశ 

మును పోయినది. లెక్క_లేని జనమును గుజ్జములును కోట 

లోపల మరణించుచుండినవి. తమకు గుజ్బములు తక్కువళైకై 

నందున దక్క_నీలు మొగలాయీల నరపరాలను కొల్ల గొట్ట 

లేక పోయిరి, 

ఇట్టి సందర్భములో రక మహామ్మో దీ 

పండితులును వేదాంతులును జొరంగజేబు పాదుషాను. దర్భిం 

చిరి. *నీవు మహమ్మ దీయ మకాభిమానివి. న్యాయశా న్రము 

చక్క_గా నెబు?పదువు. ఖొరానులో లేనిడానిని నీవు చేయవు 

శాస్త వేత్తల యభిప్రాయమును ఎప్పుడును అనుసరిం చెడు, 

అంటే గొప్పప్ర, భన _తృముండవు నీవు నీనహోదర మవామ్మో 

దీయులమైన మాతో నిట్లు యుద్ధముచేయుట న్యాయమా. 
నీవే చెప్పుము” అని యందజును అడిగిరి, 

కరంగ జేబు జవాబునకు తడనవుళొనువాండుకాండుగొ దో. 

వెంటనే ఇట్ల నెను. “మిరు చెప్పినదానిలో వతీయతురమును 

నిజము. నాకు మోరాజ్యము అక్కరలేదు. అపరమదోపహీః 

యొక్క కొమారుడు మహాద్రోహి (శంభూజీ) మావెనుక శే 
యున్నాండు. వానికి మూరు స్థలమచ్చినాడు. ఇచ్చటినుండి ఢీల్లీ 

వణికును వాండు మహమ్మ వాలు బాధించుచున్నా(డు, హారి 

మొబలు నాకు తము మళ చేదచున్నవి, వానినపట్టి సో 

వశము చేయుడు. ఆతత ణమే నేను ముట్టడిమోనీ పోరు 

డను.” అపండితులకు బదులు చెప్పుటకు తోోచినదొకొటు; ” 
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= జొరంగజేబు వచ్చిన కొలది'కాలమున కే. సారంగములు 

త్రవ్వుట: మొదలై న పనులు అగడితవజకును వచ్చినవి. కాని 

దానిని 'పూడ్చునట్టిపని అసాధ్యముగా నుండినది. అగడితకొనకు 
వచ్చిన వారినందటిని కోటమి6ంద నుండువారు తుపాకులు పేల్చి 

చంఫుచుండిరి, ఎవ(శును 'ఆచెంతకు పోవుటకు భయపడు 

చుండెను. నూండునెలలకాలము ఆయఘాతమును పూడ్వ 

లేక మొగలాయూీూలు ఆలోచించుచుండిరి. అగడితలో మన్ను 

పోయువారికి గంపకు నాలుగణాలు ఇనాము అని పాదుషా 

ప్రకటిం చెను. ఈయాశనచే వచ్చిన పలువురు కూలివాండ్రు 

తుపాకుల మోత వినంగానే పాటీపోయిరి. తర్వాత గంపకు 

రూపాయయు తుదకు ఒక బంగారునాణెము (నవర) నిచ్చు 

నట్లు చాటింపగా సాహసికులు పలువురు ఆపనికి పూను 
కొనిరి. పైగా చనిపోయిన మనుష్యులను జంతువులను ఆ 

యఘాతమునచే త్రోయుచుండిరి, కొందణు పాపాత్ములు శ్రీలను 

పుధుషులను సయితము అందో లోనికి త్రోసి డబ్బు అడుగుచుం 

డిరి, వారికి సర్షారులు ఇచ్చుచును ఉండిరి. తుదకు ఎట్లో 

ప్రయాసపడి వానిని పూడ్చిరి. సొరంగములు ఇప్పుడు అగడి 
తకు, ఆనకొనియున్నవి. ఈపని పూర్తియమైన వెంటనే పాదుషా 

కెండు, మైళ్ళ దూరములోనున్న తన గుడారమును సొరంగ 
ములు ప్రారంభమగుచోటికి మాద్చకొ నెను. తర్వాత పూర్తిగ 

నాయుధములు ధరించి కవచ - శిరస్తాణములు తొడుగుకొని 
సారంగములలో నొకదచాన ప్రవేశించి కప చేశమంతయు తనిఖీ 
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చేసెను. తరాంత ఆమార్లముననే అగడితవజకును పోయెను, 

అచ్చట మహోన్నతమైన కోటప్రాకారమును పగులగొట్టుటకు 

'పెట్టియుండిన ఫిరంగులను తనిఖీచేసి వల యింకను పనివాం 

డ్రాలన్యము చేయుచు న్నారని విచారణ చవేయసాగను. పాదుషా 

న్వయముగా వచ్చినందున ఉత్సాహభరితులై సర్చారులు 

తమ యెదుటనున్న కోటగోడను కూల్పుటకు బలమైన 

ప్రయత్నములుచేసి ఫిరంగులు కాల్ఫీరి, కాని నిష్ప) యోజన 

మారెను. కోటలోవలనుండినవారు పాదుషా పై నను సిబ్బంది 

మోందను కాల్చిన తుపాకులచేత  మొగలాయీలకు చాల 

నష్టము కలి7ను, 

తర్వాత నొక వారమున కంతయు విజాఫురముకోట 
పడిపోయినది. కాని మొగలాయీాల ప తాపమునలన కాదు, 

"మొగలాయీపాదుషూయొక్క దృఢనంక ల్పమునకును ఆతండు 

చేయు పయత్న మునకును కోటలోనివారికి హై ర్యముపోయి 

నది. బిజాపూరు సుల్తాను _చదరంగములోని _ రాజువ లె. ఎత్తుల 

వారిచేతుల బొమ్మ గానుండెను. సల పరస్పర చ్వేవముచేత 

పరిపాలనము పాడై యుండెను, బయటినుండి నహాయము 

వచ్చుట అసాధ్యము. సప అంధకారబంధురము. ఇట్టి 

పరిస్థితులలో బిజాపురి సన్దారులు ఎవరిళొఅక్రై యుద్దము 

చేయనలయునో తెలియకయుండిరి, పకక. ఆడిల్ పొ, 

తాను మంత్రులచేతి కీలుబొమ్మ గా నుండుటక న్న కొరంగ జేబుకు 

స్వాధీను.డై ఛరణము గ్రహించుట యు_క్షమని తలంచు స్ధితి 

యయేర్చడినషి శ్ 
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ఒకదినము సికందర్ అడిల్పాసుల్తాను తనమాంత్రు 

లతో నాలోచించి ఇంక నీనర్ణజనసంహారమును నిలుపుటకు 

తాను పాదుపాకు పాదా కాంతుండగుటకు నిశ్చయించుకొ నెను, 

కోటలోని సిబ్బంది వాలవజకు నాశముకాంగా రెండు వేలమంది 

మాత్రమే మిగిలియుండిరి, శ్రీ . శ, 1686 వ సంవత్సరము 
సెస్టెంబరు 12 వ తారీఖున బిజాపూరుయొక్క_ కడపటి సుల్తాను 
సికందర్ ఆడిల్ పా తన పూర్వులసింహాననమును పట్టణమును 

వదలి, మధ్యాహ్నము ఒంటిగంటకు కొందటు మొగలాయో 

యుద్యోగులతో కౌరంగ'జేబును దర్శించుటకు రనల్పూరు 

వైవ్రుపోయెను, వీధులకు రెండు వై పులను పురజనులు బారులు 
దీరి నిలుచుండి ఏడ్చుచుండిరి, సికందర్ పా తననగరిని కడసారి 

చూఫు చూచుకొని బయలువెడలి రాంగానే 'మొగలాయూ 

వారు జయఖేరి వాయింపసాగిరి, 

ఈలోపల పాదుషా కొలువుతీరియున్న గూడారమును 
ఈయుత్పవముశై_ హెచ్చుగా శృంగారించిరి, పాదుపాయొక' ks 

సామంతులు మస్సబ్దారులు మొదలై నవారందరు తమయాయు 

ధముల నన్నిటిని ధరించి ఉబ్ల సల వేషములత్" వచ్చి వారి 

వారి స్థానములలో నిలిచిరి, పాదుపాయొక్క_ పతీహోరి భారా 

మండ్* ఖాననువాండు పె తనము చేయుచు ఆగింతులకు వారి 

చారి స్థానములను, చూపుచుండెను, గూడార ద్వారము చెంతకు 

సికందరు రాంగానే గొప్పయధికారులు కొంద జాతని పాదుషా 
చెంతకు తోడ్కొ-నిపోయిరి. పావము సికందరుషా .పాదుషొ 

పాదములలో వ్రాలెను, అతని ననవయావనమును నుందోరాశార 
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మును రాచరీపియు మాపరుల గుండెలను కఠలించి ఆతనివై 

బాలిగొనునట్లు చేసినవి. పాదుషాకే ఆయువకుని చూచినంతట 

జాలికలిగాను, సికందరునునూచి దయతో నిట్లనెను. “భగనం 

తుండు నిన్ను కాపాడును గాక. నీవు బుద్ధిముంతు(డ వై తెలి 

విగా స్ వ ర్తించినది ఏములుకొబకేగదా, నిన్ను నను గొప్ప 

పదవియందుంచెదను. సీవేమియు భయపడవలదు. శై ర్య 

ముగానుండుము.”* అని అతనిని తన మనుమని ర క్క. కూ 

ధ్చృండంబెట్టుళొని గొప్ప దుస్తు బహుమతిగా నిచ్చి ఏడువేల 
రూప్యములు వెలగలిగిన రత్నములు తావిన 'బాకును, పచ్చ 

i శాల పతకముతోడి ముత్యాలహారమును పదుమూ.డు'వేల 

రూప్యముల “వెలగలదానిని, రత్నములు 'తావీన క్పిని "నెల 

పొడుగు గదను ఇచ్చి నన్తూనించి, ఖానను బిరదముతో నొక 

చుగలాయోా నన్దారునిగా జేసి సంవత్సరమునకు లవరూపా 

యలు భరణ మేర్చాటుచేసెను, ఈమ ర్యాదమైనంతట సికంద 

రను కొనిపోయి అతనికై వర్పాటుచేయంబడియున్న గుడార 

ములో ప్ర వేశ పెట్టిరి, విజాపూరు న ర్రారులందజును మొగ 

లాయో, నన్హాఠులై రి, పాదుషా యాజ్ఞ పై మొుగలాయో ల్ 

కారులు టికాపూడను సాాధినము చేసకొనిం, 

థోతర్వాత ఒకవారమునకు పాదుషా బిజాపూరు వ్ర వే 

శించెగు. ఇంతకు పూర్వము కోటపడంగొట్టుటకు ప్రయత్నము 

చేయుచుండిన చోట “మంగలి దర్వాజాగుండ నోటచొచ్చెను. 

పీథులలో. పొశ్చనప్పుడు రెండుచేతులతో నాణెములు చెదజల్లుతు 
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ఆకోటనోడలను' కట్టడములను చూచుచు పోయెను. తర్వాతు 

మసీదులో భగవంతునిగూళర్చి. నమాజ్ చేసెను, తనక 
జయముబ్బీ నందులకు జీవుని స్తుతించెను, సికందర్ షూ యొక్క 

నగరిలో కొన్ని గంటలు వి శో మించెను, అచటికి ఆతని సా 

రులు పలువురు వచ్చి. అతని నిజయమునక్రై ప్ర నంసించిరి, ఇ 

నగరిలో గోడలమింద నానావిధములైన చి త్రము లుండీనవి.' 

అనన్నియు ఖొరాను ధర్మ మునకు విపద్డమురనియు - పరమా 

త తో మనుష్యుండు పోటీ చేయ రాదనియే మానవుల ' చిత్ర 
ము ఎంతమా త్ ము పనికిరావని వానినెల్ల తుడివిం చెను, క 

మనోహరములైన న చిత్రములు ' పాడై పోయినవి, షాదుమో 

యొక్క. దిగ్విజయమును సూచించుచు మాలిక్ -ఇ-మైడాళేని 

అను ఫిరంగిపై శాననము చెక్క_(బడినది. సాయంకాలమునకు. 

తుపాకులు పేల్చి బాణసంచా కావించి పాదుషా తేన స్మ్క_౦థా 

హరమునకు మరలివచ్పెను. 'పాదుషా "తాను లోన ప్రవేశించిన 

మంగలి దర్వాడాకు ఆపేరు తొలగించి ఫత్ డర్వాజా అన(జా 
విజయ ద్వ్యారమని మరత, నామకరణ మొనరిం చెను. - 

బిజాపూరు కళావిపషనమయిపోయెను,. న్వతం త్తే "రాజ 

వంశము పోయినది; రాజ వప్రతినిధియొక్క- పరిపాలనము. ప్రారంభ , 

మెనది, ధనాదాయమంతఫయు ఢిల్లీకి పోసాగినద్యొ సంగీతసాషి 

త్యాది లలితకళలను ఫాలీంచునాద లేదు. ఆస్థావమ్ను! 

మాయెను, కవి పండిత" గాయక చి త్రశార.. వది 

మెంగభులను జూచువారు లేకు, అతశ్నాళ రెండుసుంచళ్చరము 
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a: చ్లేగువ్యాధి: బయలుదేగి డదాచాంపు- సగము. జనమును తిన 

జేశీనదై, ఊఠరంతయు పొకుపడినట్ల యినది.-వ కోరణమూజేతనాి 

ఎప్పుడును.” సమృచ్ధిగానుండు. 'చావులుకూడ... . ఎండిపోయినటి! 
ఊళులో -గాప here అలంక రణలవ లెనుండుచ: నిజావురభు 

నకు ఎప్వు ప ప్ర త్యేకశోభను కూర్చెడివి, ఇప్పుడు ఆగోరీశే 

అ శ్ర శానమువ లె చేసినవి,, . ఎంతదూర్వముపోయింక్రన్ను 

పడిపోయిన వ గొప ప్పబురుజులు, మసీదులు, నిరాశ 

మ్యుమైన వీధులు, అచ్చటచ్చట వీధులలోనే ముపోవృ శ ములు 

మొలచి వీనిని మూచుకొనువారు పోయిరని చెప్పునట్లుండినవి, 

చెక్కు. సౌధములమిా(ద నయితము చెట్లు మొలచియుండినవి, 

హాక్షులగూండ్లును వానియటుఫులును, గబ్బిలముల క్షంపున్లు 

తప్ప ఆపాడుపడిన ఇండ్లలో విశేషములు చేవు. లం 

పాదుపాకు పాదా క్రాంతుండ్రై న సికందర్ ఆడిల్' పూ 

నమియు సుఖపడ లేదు. కొంతకాలము పాదుపాతో నూళేంగిన 

యనంతరము, ఆతడు షు కృష్ణ కుత్తుర భాగము 

తనకు సామంతరాజ్యముగా ప్ర ప సాదింపుమని ఎంత్ ప్రార్థించినను 

జినకే' పాదుషా సికందరును చల్ల గా తాము చెట 

సాలకో" పంపను, ఆగిరిదుర్ల ములో నాతడు 'తన జీవిత శేషము 

నంతయు. నిట్టూర్చుచు గడపెను. (ఈతని నేకాకిగా' పాదుషా 
వబఖలేదు. ఇతనికి ' తోడుగా అబుల్హనకా తొనాపూసై తము 

అచ్చట'నే.. తన అయు శే వమును- గడపను) కొంతకాలము 
బందిభోనున్న తర్వాత మరల పాదుషా తనకడకు.. 'లిట్రికి 

14 

నో 
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తనకెంట ఖై దుల గుడారములో నుంచి కూడ కొనిపోన్ర 
చుండెను, ఇట్టి పరిస్థితిలో సికందర్ అడిల్పా క్రీ, క 
1700 సంవత్సరమున వృప్రిలు 8 వ తారీఖున తన ముప్పదిరెం 
డవ సంవత్సరమున చనిపోయెను. పషమనాలు గేండ్ల వయసున 

సింహానన మారోహించి మంత్రుల చేతి కీలుబొమ్మగా కొన్ని 

సంవత్సరములుండి తర్వాత పదునాలుగేండ్లు "జొరంగజేయు 

యొక్క ఖై దిగానుండి ఈ నంసారబంధమును సీకందరు 

వదలెను. 

ప్రాణములు పోవుటకు మునుపు ఆతండు కోరినశ్లై శవ 

మును తెచ్చి బిజాపూరులో నాతని గురవు షేక్ ఫ ఫహీముల్లా 

అను స్వాములవారి సమాధి వక్ పైన పెంకులుగాని మిద్దె 

గాని వమియులేనిచోట, ఫాతిపెట్టి గోరీకట్టిరి తమ కడపటి 

సుల్తానుయొక్క_. శవము ఊరిలోనికి nee వేలకొలది జనులు 

పోయుచూచి వడ్చిరి. పెక్కు_న్రీ నస్ర్రేలు తమభ_ర్తలే మరణించిన 

నెట్లో అట్లు వడ్చి గాజులు పగులగొట్టుకొని అంగలార్చిరి. 

పాపము వారేమి చేయగలరు! పదునాలుూగేండ్లుగా వారికి 

సుల్తాను లేడు. ఆత(డుండినప్పుడును పాలించి యెజులోడు, 

కాని తమకు నుల్తానని, యొకడుండెనుగదా యను స్వాతంత్ర్య 
భ్రానముకూడ పోయినది. ఇాము కేవలము బానిసలై పొదుపా 

శ్రీ తగినట్లు మెలగనల్లయునుగడదా యని బిజాపూడవారు 

ఇ ర్ ందించికి. 



దడా = ముగలురాయ బారి సాదల్ ఖాను. 10% 

ప్రకరణము. ౧౯ - మొగలురాయ బారి సొాదత్ ఖాను, 

బిజాపూరునకు పట్టినగతియే గోలకొండకును పట్టినది. 

ఆకర్క_శహృదయు(డై న పాదుపాకు దయాదాశ్షీణ్యములు 

లేవ. 1696 వ సంవత్సరము డిన నంబరులో నాతడు విజాఫుర 

మును వదలెను. వెంటనే గుల్బ ర్లాలో హజరత్ సయ్యద్ ' 

బం చేనవాజ్ మహముద్ గై జుదరజ్ అను స్వాములవారి సమా | 

ధికి మెక్కు_టకు బయలుదేరెను. ఈతని మునిమనుమని శిష్య 

జేగదా తానాపా. పాదుషా బయలుబేరుచునే తానాషూ 

కున్సు భం న తన ఫొ త్రరాయణారి సాదత్. ఖా౯ అను 

కును, తనకు తానాషా , అప్పుపడియున్న కన్ను 

తగ్గణమే చెల్లి ంపవలసినదని ఫర్మానా వ్రా సెను, ఫర్యానా 

'తెచ్చువారిచేత రహస్యముగా న్ క యిచ్చాను, 
“మనము హైదరాబాదును జయించుటకు ప్రయల్నింపవ లెను, 

త్వరలోనే మావిజయపతాకలు అచ్చటికి రాగలవు. ఇంతలో 

పల నీవు తానాషాను గుంజి సాధ్యమైనంత ధనమును లాగి 

నీయుద్యోగ ధర్మ మును నిర్వహింపవ లెను.” 

సాదత్ ఖాను పాదుషా ఆజ్ఞను ప్రతి యకురమును నిక 

హించెను, తొనాపాతో షాకు అబద్ధములు చెప్పసాగాను, 

పాడుషా తానాష్నూపై సదభి ప్రాయము గలిగియున్నాండనియు 

తన 'కారుణ్యమంతయు చభూపంగలండనియు-చాలమ ర్యాదచేయ 

గలండనియు తానాషాతో చెప్పుచుండెను. తానాషా కడనుంక్తి 
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ధనమును వ స్తువులను గుంజుటకు నతు త్రకుల నేర్చాటు 'గావిం 
చెన్ను పాదుషా కోర్కెలు వర్ణ నాతీతములు. కాని అసమయ 

మున శానాపాకడ పేష్క_స్సంతయు నిచ్చి వేయుటకు తగ్గిన 

ధనములేదు. అత(డు తన మంత్రులతో నాలోచించి ఇట్లు 

సాదత్ ఖానుకు చెప్పి పంపెను, “ఈదుర్నితములో ధనము 

సంపాదించుట చాల కష్టముగా నున్నది. అందుచేత నేను నా 

వాగ్దానమును నెజ వేర్చళనుటనై డబ్బుగాగాక వస్తువులుగా 

సమర్నింపందలంచితిని. రత్నాలు, ఆభరణములు, బంగారము, 

వెండి లి నవి పంపగలను. ఇవి మోకు సమ్మ తమైనయెడల 

మష్మస్విపినరాను మాకడకు పంవుండు. ఆవ స్తువులను మేము 
ముట్ట శిప్పంగలము, స 

న సాదత్ ఖాను ఇందులకు ఒప్పుకొన లేదు; ఖా్యజాన రాను 

పంపనులేదు. కొని న్నిదినములు ఆ తర ప్రత్యు త్త తరములు జరిగి 

నవీ, గుల్చన్లానుండి పాదుషా గోలకొండకు బయలు బేరివచ్చు 

చున్నా(డని "తెలియంగానే తావాపా తానే సాదత్ ఖా” 

మొక్క సేవకులను పిలిచి తాను వంపందలంచుకొనియుండిన 

యావెలగల వస్తువులనన్నిటిని పెళ్పైలలో పెట్టి, వానికి జూవీ 

శాలు వాసి, తన మొహరుంగరముతో ము ద్ర వేసికట్టి వానిని 

తాకట్టుగా నుంచుకొమ్మని పంపెను. సై గా తనకు ఎంతె కము 

వళూలగునో దానిని రెండు మూడు దినములలో పంపీ మిగి 

లిన వైశమునకు తానిచ్చిన నగలకు ఖమ్మత్తుక ట్టి వానిలో 

ముండే 'ఇచ్చునట్లు ఖరారుచేసెన్ను ఈనగలకు' సాద్ ఖాన్ తన 



౧౯ో - మొగలు నాయజారి సాదత్ ఖాన్. 100 

బెవవారు' వేసిన .రనీదును పాదుపాకుపంపి ఆయనకు ' తానాషా 

యొక్క. సదుద్దేశములను తెలిపి మన్నన ప్రార్థింపవలసినదని 

థతోశెను, ఇదంతయు తక అమే పాదుపాకు తెలుపవలసినదని 

వేండెను, తర్వాత తానాపూా కొన్ని గంపలలో గొప్పపండ్ల ను 

వరి పాదుషాకు పంపెను. సాదత్ ఖాను తానును పొదుపాకు 

కొన్ని పండ్ల గంపలు పంపెను, 

రెండుదినములు గడచినవి. పాదుపాకడనుండి రాయ 

బారిగాని వర్తమానముగాని లేదు సరిగదా పాదుషా గొప్ప 

న్ సైన్యముతో గోలకొొండమోాందికి వచ్చుచుస్నా (డని తెలిసి 

పోయినది. తానాపా ఆశ్చర్య పడెను, ఇదంతయు "మొగలాయి 

వారి కపట ప్రయోగముగా నాతండు భావిం చెను. తత ణమే 

అతండు సాదత్ ఖానునకు ఈవిధముగా శా సాను, స్వల్ప 

రత్నములు పంపుటలో నాయు'ద్దేశము వష వము కాపాడు 

కొనుటయు క్షమకోరుటయేగాని వేటుగాదు. పాదుషాయొక్క_ 

సై న్యము యుద్ధమునకు సిద్ధముగా న్వె వై పేవచ్చుట చూడగా 

సోయు-దేశము 1 పూర్తిగా బీఫలమైన శ్లే యున్నది. పాదుపాకడ 

నుండి 'మాశెట్టి మన్ననయు రాదని స్పష్ట మైనది, అందుచేత 

కోను సీమొద్ద 'శాకట్టుగా నిచ్చిన వస్తువులను నీవు తత్ణ ణమే 

నాకు వాపస నుదేయవలసినది'' అని, 

ప సాద్ ఖాను ఇట్లు జవాబు వ్రాసెను. * నాకుకూడ, కుటు 

వంటీ 'వృ'త్తాంత'మే వచ్చినది. త్వరలోనే- పాదుపావారి “విజయ 

ధ్వజము ఇచ్చటికి వచ్చి చేవననుట నిశ్చయము! పాదుషా 
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కొొటకు మరు నిశేశించిన నగలు రత్నములు మొదలై న 

వానిని ఆపండ్ల తోకూడ నేను పాదుపావారికి పంవీవేసీ సొ 

ధర్మమును నెజ వేద్చకొంటిని. ఇప్పుడు ఆవ స్తువులకు బదులు 
నాతలయు ప్రాణములు పాదు పా హారి పేరు చెప్పి బలిమేయవల 

సిన బే.” 

ఈజవాబు వినంగానే తానాపాకు కోపము వచ్చినది. 

తత్త ణమే సాదత్ ఖానుని ఇంటి చుట్టును ముట్టడి వేయిం చెను. 

సాదత్ ఖాను వాలనేర ఏరి నమయోచితముగ సంచరించు 

వాండు, అత(డు మరల నీవార్తను తానాషాకు పంపెను, “ఈ 

విషయములో మిరు బహుశః న్యాయముగానే ప్రవర్తించు 

చున్నారని యనుఃొనెదను. కాని చేను పాదుపాగారిమింది 

భక్తి గారములచేతను వారి మేలుకోరుటచేతను తళ్భ ఇమే ఆ 
వ స్తువులను పంపివేసిలిని. మటీ నాకడ వే జేమియు మిగులనందు 

వలన నారాజభ్రికిని కార్యనిర్వహణమునకును నన్ను చిత్రవధ 
చేయించు;"నుట తప్ప 'వేశేమియు కానరాదు. కాని సొచావు 

వలన మిమృకొట్టి శిశ్సీంచుటకు పాదుషాగారికి మజియొక కార 

ణము దొరకినట్ల గును. మిము శుమించుటకొజుకు ఇప్పుడున్న 

ఈయాశాతృణము సైతము అప్పుడు మాయమగును, లేక 

నన్ను వదలినవో పాదుషావారి శమ సాధించుటకు కొంత వీ 

లగును. నావ్రాణముండునంతవజికును మోరు భ ధ్రముగ నుండు 

నుపాయమును వెదకుట నాపని,” 
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'శానాపూ ఈవిషయమై ఆలోచించెను తుదకు అతనిని 

మించి వదలి పెట్టుటయే మంచిదని తలంచెను. సాదత్ ఖానును 

అవమానపజచుటకన్న నాతని గాౌరవపజచుట మేలని తలంచి 

వీలివించి, గౌరవించి, పొగడి అతనికి వ, స్రములు ఉడుపులు 

ఆభ రణములును ఇచ్చిపం "పెను, 

కౌరంగజేబు బిజాపురమునువదలి గోలకొండవై ఫు 

వచ్చుచు నూర్ల్షమధ్యమున సయ్యద్ ముహమ్మ ద్ ఘయజ్ 

దరజ్ యొక్క. సమాధికడ నిలిచి ఆనన్నా సి గోరికి మక్కి. 

ఇరవది' వేల రూప్యములు అచ్చటి భక్తులకును సన్నా్య్యాసుల 

కును పంచియిచ్చెను. భ గవధ్యానములు పారాయణములు 

మొదలై నవి జరిపి అచటినుండి తానాషాను జయించుటకు 

త. ఇక. 

ఈనమాచారము తెలియంగానే తానాషా కలంతనం 

"జను, నందర్శములు నానాటికిని విషమముగా పరిణమించు 

చుండినవి, తత్హ ఇమే తానాషపూ సమర్ధుండై న వాచాలకు నొక 

నిని రాయబారిగా పంఫుచు తానొక జాబు పాదుపాకు వ్రాసి 

తాను చేసినదంతయు నపరాధమేయని యొప్పుకొనుచు క్షమా 

పణగోరెను.అపరాధ మెంతమైనను చెల్లించుటకు ఒప్పుకొనెను; 

రాయ శారి వెంట బాల నజరులు పంపెను, ఈప్రార్థనకంతేయు 

జవాబు పాదుపషాయొక్క_ సైనికుల అసిధారలే, పొదుపాకడ 
కుండి పాదత్ ఖానుకు వచ్చిన యొక ral తానాషాపై 

పెక్కు, నించదారోపణము లుండినప'- |. | 
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" “ఈదురదృస్థ వంతుడు బ్రస్వదృశ్టీ . ఏీయ- చేసిన దుకం 

తములు లెక్క లేనివి, అందులో కొన్ని ఇమిా “౯౨ 

ర) వీచు,.తన రాజ్యాధిశారమునంతయు కుటిలాతో త్ కర 
జై న మతహీనుని స్వాధీనమందుం చెను. సయ్యదులు '' వ్ 

సులు మొదలైన మహమ్మ దీయ' మహాత్తు లనందటను " 

క్రి ంద నుంచెను. స్ట 

(2) (ప్రత్యవీముగా నానాదు ర్యాగ్గ ములకు శావిచ్చెను. , 

' (ల) తాను నిరంతరము పాపశార్యము లొనర్భుచు 

సదా సారాయము సేవించుటలోనే మునింగియున్నాండు. _ 

(4) ఇస్తామునకును మత ద్రోవమునకును వమా త్రీన్ 

భేదము చూపడు. న్యాయాన్యాయములు పూజూతిరస్కా_ర 
ములు బాగోగులు ఇతనికన్నియు నొక కే, 

(5) అతుచ్చునికి ఫంభువునకు సాయముచేయుటకు త 

ఘూ త్రము "వెనుదీయ లేదు. ఇందుచే ఇహపరములకు కాళీ 

ప స స సాఆమునా తూ కాదన ఖొా-రా 

నులో లేడా? 

(6) "లెక్కలేని ఫర్తానాలలో మేము చెప్పిన. విషయమ 

లనుగాని వానితో పంపిన పెడ్దమనుమ్యల అ లాం 

భరకోచేయ లేదు: 

(గ పైగా సేనుధ్య నే ఈతండు ఆకంభవ్రనన ఒకలత 

జళొన్నులు ఇవింయపము “చేసయున్నాయ. ... య. 
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(ర) ఇప్పుడతండు. తనగర్యాంధతచేత చేర్చడిన విఫల 
మార్లములో పోనుదున్నా(డు. తన కేదో ఇహపరములలో 
మోాయుము కలదని భనుపడుచున్నాండు. 

,,  అవెనుక నీ క్రిందిభావముగల పద్యభాగమును పాదుషా 
థడాహారించెను. గయా ఎంత వ్యర్థము, ఈతలంపు ఎంత 

“తెలివితక్కువ.” 

ప్ర కరణము, ౧౯-గోలకొండముట్టడి ప్రార ౦భము, 

తానాసూ ఆసన లుడిె”ను, తనకు ఇంక పాదుపాక డనుండి 

ఎట్టి మోశుమునులేదు. ఆతండు తమింపండు,. ఇంకను ఆత్త 

శక్ష్ణ వ్యూహము పన్న వలసిన దే, శత్రువులను తఆుమంగొట్టుట 

కాత(డు సేనను ఆయ త్తపరుప నారంభించెను. తానాషా కొలు 

వులో షేక్ మిక్హోజ్, పారెజ్ ఖాన్, మున్తఫాఖాక అన్ను 

నామాంతరము వహించిన అబ్దుర్ రజాక లారీయును మటజికొం 

దజు మపహాసాహాసికులు నుండిరి. తానాషూ వీరిని గొప్పదండిచ్చి 

సాదుపామిందికి పంఫుచు నిట్లు చెప్పెను. “*మాసేనాపతు 

లారా మీరు పాదుపాను జయించిన పతమున సాధ మైన 

శ్లజుకు నతని ప్రాణములతో పట్టుకొని చాలమ ర్యాదలతో మా 
కృఢకు _తెండ.” 

ఆఫొజుదారులు జవాబు పలికిరి జహాపనా అలం. 

ఘీయమయొక్క_ చగ్ధహ_స్తమును మాడంగానే మాహృదయములు 
డహించిపోవును, అతడు కావించిన వినాశమును తలంయక్న్న్మ 

15 

నో 
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పుడు మా హృదయఫుటములు ఆఘోరముల. తలంపుచేత 

మలమల మాడిసోవుచున్న వి, అతనిని మేము పట్టుకొనినచో 

ఆతనియందు మాకెట్టి గౌరవము నుండుట కవకాశము లేడు,” 

. గోలకొ ండ కుతుబుపాహి స సైన్యములు , ఆండు - ప్రయా 

మ దూరమువచ్చి మొగలాయీ సేనలను తనం. ఇంత 

లో నొక నమాచారము వచ్చినది. పాదుషా ఆజ్ఞపై ఘ్యాజు 

ద్ద ఖాక్ బహదూర్ ఫిరోజ్ జంగ్ అనువాండు ఫరా. పడీ 

మునే వెనుక ఇ బ్ర హీంఘర్ కోటను పట్టుటకు పోయియుం 

డెను, ఇప్పుడు ల. జాకోటను పట్టుకొని వెంటనే మొగలా 

యిీిలతో చేరినవా ర్త ర గోలకొండ పారికి వచ్చెను. ఈసేనాపతు 

లకు కొంతభయమెనది. ఇంతలో 1687 నం॥ ఫీబృవరి నెల 

పతం ఒక ఫోసుదూరమున, కలరాన్ అనుచోట, ఢిల్లీ 

వారిసై న్యములు వేసినవి, పాదుషా ఆజ్ఞ మిద సనాపతులకు 

మోగ్దాలు 'ఫిరంగిగుండ్లు మొదలై నవి పంచి= పెట్టంబడినవి, గోల 

కొండకోటకు ఆధారమైన వాని ) నన్నిటిని నాక ముచేయుటకు' 

ముట్టడిపరికరములను సేకరించుటకును ఉత్తరువాయను, 

ఈలోపల 'తానాషాయొక్క_ సె సైన్యము ముగలాయో 

ఊారిని' ని చుట్టవేసి కొని యుద్ధముచేయ నారంభించెను. గోల 

పడప. బాణములు ప్ర యోగించిరి, ఫిరంగులను కాల్సిరి 

బకషగలంతయు ఘోరయుద్ధ. మాయెను. యోధులు _ఇరువా 

గులయందును తమ ఫరాక్రమములను -దూపిరి, అనేకులకు 
గాయములు. తగిలినవి. కొందటు మరణించిరి, ఫఘౌఆఅంయొక్క.. 
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అధికాదలలో ఇడువురకు బలమైన గాయములు తగిలినవి, ఈ 
నందర్శమున నేకార ణముననో గ గోలకొండవారు యుద ళాల 

వదలివచ్చిరి. 

గోలకొండ ముట్టడి ప్రారంభ మైనది. మోన్చాలను అచ్చ 

టచ్చట నిలుపునప్పటికి ఢిరోపజంగు యద్ధరంగమునకు. వచ్చి 

చేరను, మొగలాయీలు సౌరంగములు ముదర నవి తశ 

టకును అవి పైన కనంబడకుండుటక పందిళ్ల ను కట్టుటకు నొజ్డ 

యాయెను, సముద్ర తరంగములవ లె వంక వచ్చుచుండిన 

సైన్యము. కొట్టుటక్ ప్రారంభించెను. ముట్టడి ప్రయత్నములు 
ఇ క గోలకొండవాద సషతవ య అనుదినము ఆట 

నటు యుద్ధములు చేయుచునే యుండిరి, ఒకదినము గోలకోండే 
కోట ప్రాకారమునకు ముందు కాఫుండిన సె సైన్యమును ఎదీర్చి 

కరక సనన అజ్ఞ కాంగానే కులిజ్ఖా౯ బహదూర్ తను 

నతండు, ఘాజున్లీ౯ఖాక్ బహదూర్ ఫిరోజుజంగుయొక్క_ తండ్రి, 

పొదుపామోా(ది భ _క్రిపారవళ్యముచేత వీరా వేశథమయుతొోో శత్రు 

వుల నెదుర్కొని కోటగోడలవజకును పోయెను, అప్పుడు ప 

ఏలాసముచేత కోటగోడలనుండి ఒక ఫిరంగగుండు' ఆతని భోజ 

మునకు తగిలి ఒకచేయి 'తెగిపోయినది. అంతట నతండు వేను 

కకు తిరిగి గుజ్జముమిోంద స్వారిెచేయుచునే వమా త్రము బాధ 

పడకే తన సె సైన్యమును చేవుకొనెను, పాదుషా ఆతనిక వె వైద్యము 
చేయుటకు ఉమాదుత్ ముల్కొ_ ఆసద్ ఖా౯ 'అనువానిసీ చోల 

చూచ్చరికతో పంపెను, ఆతండు వచ్చునప్పుటేకి ఇతర" వైద్యులు 
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కులిజ్ ఖా౯ భుజమునుండి తునుక లై న ఎముకలను వెలికితీయు, 
చుండిరి.! అఆమహోఏీరుండు శాంతుండుగా కరార్పుండియుం డెను; 

తన ప్ర క్క_నుండువారితో నూటలాడుచు, రెండవచేతితో 

కాఫీత్రాగుచు పాదుషా తనకడకు మంచి వైద్యుని పంపెనని 

చెప్పుచు ఈష త్తయినను బాధ లేకయుండెను. కాని ఎంత 

జాగృతగా వైద్యము చేసినను లాభములేకపోంగా నాతడు 

నూండవదినము మరణింను, 

కోటనుషట్టుటకు వర్చాటుచేయంబడిన " మోన్దాలవారు 

దినదినము కోట వై ఫు వచ్చుచుండిరి, ఒకదినము ఫిరోజుజంగు 

మోన్షాలవారిని ముందు నడుపుచుండంగా గోలకొండ సైన్య 

మును వెంటబెట్టుకొని అబ్దుల్ రజాక్ లారీ మహా వేశముతో 

మొగలాయీవారిని ఎదుర్కొనెను. మొగలాయి సైన్య 

ములో ననేకులు రాజపుత్రులుండిరి, వారిలో పెక్కుువమందిని 

చంపి కిపోర్ సింగ్ హాదా యనువానిని గోలకొండవారు గాయ 

పజచి ఖయిదుపట్టుకొని పోనుండంగా మొగలాయిీిలు ప్ర య 

త్నముతో తప్పించిరి, గోలకొండవారును చాలమంది చనిపో 

యిరి. కాని దక్క_నిలు చూపిన పరా కృమమునకు మొగలా 

యాలు భయపడిరి, పాదుషా సై న్యమువారు తమలో చని 

పోయినవారిని ఎత్తుకొనిపోవుటయే చాల కష్టముగా నుండెను, 
ఎంతె ర్యముతో ప్రయత్నించినను సాధ్యముకా లేదు, చావ, 

ణాత్యులు తమవారి శవములనేగాక ఢిల్లీ వారివికూడ తీసికొని 

పోయిరి, తుదకు పర్గి యను, . తురానీ సై న్యములువచ్చి రంగ 
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మును ప్ర వేశించినవి. ఆతర్వాత అబ్దుల్ రజాక్ యొక్క_ సైన్య 
ము సాటికి ఏ శ్ర మించినది. 

ఆదినము మొదలు మరల నట్టి యుద్దములు జరుగ లేదు, 

కారణము కలదు, పాదుపా దూతలనుపంపి “పేకుమి౯ హాజ్ 

చక్ నై జామ్ అను నిరువురను, గోలకొండ చేనాపతులను, 

లంచములిచ్చి స్వాధినము చేసికొనసాగను. వారు తానాషా 

చేసిన ఉపకారములను మటజుచిపోయి మొగలాయీవారితో 
చేరిరి, తక్జ ఆమే జెరంగచేబు వారికి మర్యాదచేసి మహమ్మ ద్ 

ఇ బ్రహీమును ఏడువేల సె సైన్యమునకు మన్సబ్దారుగాచేసి, ఆ ఆరు 

చేరస్వారులు జీతమిచ్చి పైగా అతనికి మహబత్ ఖా౯ అను 

బెకుదిచ్చెను. పేకునై జామును అఆజువేల సై న్యమునకు అధి 

పతియై, ఐదు వేలస్వారుల వేతనమునంది తకరబ్ ఖా౯ అను 

బివదమునండిను. ఈ ఇరువురును కోటపట్టుటలో శశ్రువునకు 

వాల సాయముచేసిరి, అందులో ముహమ్మ ద్ 9 బ్రహీము 

వాల ప్ర యత్నము చేయసా7ను, 'తానామాోయొక్క సామల 

తులలో తుదవటికు రాజభ క్రిని ప్రకటించి కోట శశ్రువునకు 

స్వాధీన మైనదినము సైతము పోరాడిన వీరుండు అబ్దుర్ రజాక్ 

లారీ యొకండే, 

ముట్టడి చాలకాలము జరిగినది. 'కోటలోపల కొంత 

తుపాకిమందును ఆయుధసామగ్రులు నుండినవి, ఏనితో మొగ 

లాయీోలమోాందికి గోలఫొండవారు తలుపవునందులనుండియు, 

బురుజులనుండియ్యుు గోడలమాటులనుండియు ఫిఠంగులను తుష్తా 
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కులను కాల్చుచు బాణములు ప్ర యోగించుచు నుండీరి. ' వీసీ 

ప్రయోగములచేత ఆకాశముంతయు పొగ త మ్ పగలు రాత్రి 

యను' భేదము పోయినది, అంతయు చీకటిమమైనది. ప్ర తిదిన 

మును ఢిల్లీ వారి సె సైన్యము మహాపరా క్రమమునుమూవి పోరా 

డుచునేయుండిరి. అనేకులు చనిపోవుచురడిరి, కొందటు పాదు 

పోను మెప్పించుటకును ఆతసిమో(ది తమభ _క్రిని ప్రకటించుట 

కును సంవత్సర ఫుపని ఒక నెలలోను నెలపని ఒకదినములోను 

చేయుచు సౌొరంగములు త్రవ్వుచు యంత్రములు నిరించుచు 

కీట లో ప్ర -వేశించు టకు మౌార్షములు వెదకుచు కస్టపడి ఎ క్రైట్లో 

ప్రణములకు తెగించి అగడితను సనమోపించిరి, తర్వాత 'అగడి 

తను మట్టితో పూడ్చుటకు పాదుషా అనుజ్ఞ నొనం7ానూ 
పాదుసూ "కానన స్వయముగా నొక గోనెసంచిలో మట్టిపోసి 

కుట్టి అఖాతములో వేసెను, సై న్యమంతయు : పాదుషాను అను 

కరింప నారంభించెను. ఫిరంగులను ఎక్కించి కోటమోాందికి 
ప్రయోగించుటకు ఎత్తుకట్టడములు కట్ట నారంభించిం, 

ప్రశర అము, ౨౦ - హొమము, 

ఈవిధముగా నెంతపనిచేయుచున్నను, కోటబురుజుాలలో 

కొన్ని ప్ర, ప దేశములు పగిలి గోలకొండ సె సై న్యమునకు రకుత 

తేని నను ముగలాయో సె సై న్యములో కొంతయతృ క్రీ వీ యీ ర్పడి 

జోలమంది తివగుబాటుచేయు నట్లుండిరి. ఇందులకు "కోర 

అము జనులకు ఆహారము శేకపోవుటయు జంతువులకు గడ్డి లేక 
పోవుటయు, చుట్టువట్ల కనుము కలిగెను, ఈసందర్భమున 
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మహాోధనికులుకూడ స్క-.౦భావారమున. దిగులుపడసాగిరి, . ఇ 

సంవర్సరమ్ను వర్ష ములు చాల తక్కువమయైనందున. జొన్నలు 

గాని రాగులుగాని పండ లేదు. పైరు ఎండిపోయినది. పేదలు 

మాడిపోసాగిర,. ఈలోపల శానాషూకు నసహాయముచేయుటకు 

వచ్చిన మహోరా (నను 'మొగలాయీవారికి వచ్చుచుం 

డిన నరఫరాలను పూర్తిగా నడ్డగించి వేసెను, మొగలు సైన్య 

ములోనే అంటువ్యాధులు బయలు చేరినవి. అన్నాహారములు 

లేకయు రోగములువచ్చియు ప్రతిదినము లెక్క లేనివారు చని 

ఫోవుచుండిరి, చాలమంది సిపాయీలు కడుపుకోనము తానాష్నా 

కడకుపోయిరి. మజికొందజణు తానాషూతో చేరకపోయినను 
రహన్యముగా తానాష్యూసై న్యమునకు సాయము చేయుచుండిరి, 

ఈలోపల పాదుషూ ఇొమారులలో చైషమ్య వేర 

జను. అజమ్ షాకు పాోఆలముమోం(ద నరిపడనందున . పాదుషూ, 

అతనిని ఉజ్జయిని అక్చృ రాబాదులలోని విషయములను చూచు 

కొనుటకు పంవించియుం డెను, ఇప్పుడు పాదుపూ ఆజమ్షాన 

పిలిపించి గోలకొండమిందికి పంపెను. బిజాపూరును పరిపాలిం 

చుటకు నియమితుండై న ధుహుల్లాఖానునుకూడ పాదుషా పిలీ 

పించెను. పైగా మోకా యార్ అలీ అను నతడు పాదుషూకు 

చాల. ప్రియము చేయుచుండియు ఎట్టి ఉన్నత “ద్యోగమున్తు 

అంతవజికు కోరియుండ లేదు, షపాదుపూ అతనికి సైన్యము 
యొక్క. దరోఘా ఉద్యోగమిచ్చి సరఫరాలు. చూచుకొమ్మన్గి 

చెప్పెను. మార్చాయార్ ఆలీ. ఆయుద్యోగము. చాల ' కష్టనున్ని 
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యు తుదకు తన కవమానమే ఇందువలన కలుగుననియు 

తలంచి ఆయుద్యోగమును వలదనెను, ఆయుద్యోగము వస్తు 

వులు లేనందున చాల న ప్రియమైన నాకరిగానుం డెను. తుదకు 

సూరిఫ్ఖా ననునతని కాయుద్యోగమిచ్చిరి. ఆయ వ్రీయమైన 

నాకరి వాని కర్కళ న్వభావముచేత మరింత అ వ్రీయమై ఎల్ల 

వారను వానిని జ్వేషించునట్టి పరిస్థితి యేర్చ్పడినది. 

ముగలాయిీావారి దాడిచేత దేశమంతయు పాడై పో 

యెను, పాతిపెట్టిన ధనములవలె ప్రభువులు ఎచ్చబచ్చటనో 

దాగియుండిరీ, చారి ద్ న్రము దేశమందు చ బలి కవుల కావ్య 

ములలో ప్ర జ్ఞాదారి ద్ర న్రము కనంబకుచుండెను. సిఫాయీాలకు 

జలధారకు బదులు అసిధారయు ఆహోరమునకు బదులు సంహ 

రమును దొరకుచుండినవి,. వైద్యులు తము వైద్యమును మటుచి 

పోయి ఆహారమే మవాపషధమని తలంచుచుండిరి. జ్యోతి 

పష్కుండు తనళాన్తము ఎవరికిని అక్కర లేనందున ఎచ్చట 
రొ క్పైదొరకునా యని చూచుచు చంద్రుని చూచి ఇది ఏల 

రొశ్చైగా నుండరాదని కోరుచుండెను. పాదుహోయొక్క_ కరణ 

ములకు కరణీయములు లేవాయును. కాసి ప్రథానకరణము 

మా త్రము సంవత్సరమంతయు రంజానేయని వ్రాసికొనసా 

ను. తతో “భోజనము చేయుము అను "వాక్యమును 

చదివి “'తిండివలదు అని ఎచ్చటను "లేదే అని యొక సాయెబు 

చింతించుచుండెను. దగ్జీవాడు తన సూదితో నమానమే 

పోయెను. వ స్త్ర మును కట్టుటకు బదులు దానిని పజచి డాని 
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ముందు తాను కూద్చండి ముస్టి యె త్తసాగాను. సాలెవాండు 
వస్త్రమునకు చాయమార్పుటకు బదులు తానే చాయమాతేీ 

పోయెను. రొట్లలయంగడివానికే రొశ్స్పై చిక్క_టలేదు. చిల్లర 
సామానుల యంగడివాండు అంగడి నె తివేయుటకు ఆలోచించు 

చుండెను. వానియంగడిలో తక్కెడయు. గుండ్లును తప్ప చేటు 

లేను. వ డ్రంగి తన అంపమును ఉలియు చేతయబ్బ్రాకొని ఆకా 

శము చూచుచుండెను. కమ్మ రివాండు కమ్మని వస్తువేది దొర 

కునా యని దిక్కులు చూచుచుండెను. మంగలివాని కత్తికి పని 
లేదు, వంటవాం డ్ ందణికు చాల విశ్రాంతి కలిగినది. నాయ్యు 

లలో పీల్లు బుకూడ వెచ్చదనము లేమిచే పరుండుటను మాని 

వేసినవి. ఒకయింటినుండి వడ్చులు వినవచ్చినవి. పోయి విచా 
వింపగా వారియింటికి బంధువులు భోజనమునకు వచ్చిరని "తెలి 

సినది. ఇంకొకచోట జనులు చాల పరిహానము చేయుచుండిరి, 

కారణ మేమనంగా నొకడు రాళ్లను చూచినట్లు కలగ నెనట, 

ఈదుఃఖము లేవియు తెలియని విల్లణుమా తము నంతోషము 

గా నాడుకొనుచు, ఆకలి వేసినప్పుడు ఏడ్చుచు, తాము పస్తుండి 

తమకు తల్లి దండ్రు, లు పెట్టగా తినుచుండిరి; *ఈగోలకొండ ఎంత 

గట్టికోటరాిఅని యెవరో నేర్పినదానిని పాటగా పాడుచుండిరి, 

వ్ర కరణము, ౨౧ -ముట్టడి---రెండవ ఘట్టము. . 

గోలకొండ చాల గట్టికోట, ముట్టడి ప్రారంభ మైనది 

“మొదలు అకసి కముగావచ్చి కోటను పట్టవలయునని ఫిరోజు 

జంగు క్రయత్నించుచుం డెను, కోట లోపలను వెలుపలను 
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కావలియుండు సిబ్బంది మామూలుగా నూ(డు జాములవజు 

కును మేలుకొనియుండుటచే నాలవజామున తాటి నిచ్చెనలు 

వేసి ఉచ్చు త్రాళ్లు వినరి వానిని పట్టుకొని మెల్ల గా గోడల నెగం 

బాకి లోపల ప్ర వేశింపదలంచెను. ఒకదినము రాత్రి మూడు 

సాములైన షా ఒక జాము మిగిలియుండంగా క కు మహో 

వీరులతో నాతండు కోటగోడను నమివించెను. తానచ్చట 

నొక బండజాలి నెనుక నిలిచి తన పరివారమును పని ప్రారం 

భింప నాజ్ఞాపిం చెను. ఇజువురు సాహాసికులు చాలనేర్పు త 

కోట గోడలమిాదికెక్టి పోయిరి. కొందణు ఉచ్చు. ఆ) తాళ్ళ మూల 

మున నగముమూరము ఎక్కిరి. కాని వారి దుర్ బ్యిళ్టవశమున 
ఆచోట సంచరించుచుండిన యొక పాడుకుక్క._, అచట పడియుం 

డిన శవములను తినుచుండినట్టిది, పీరినిచూచి తటాలున మొ 

తుగసాగినది. వెంటనే కావలివారు మేళొ_ని కాగడాలు వెలి 

గించి. ఆశ లయ యాది వారిని వం చంపి క్రిందికి దొర్లిం 

చిరి, ఇతజరోనీకలను చంపిరి, విపత్తునుచూచి దుఃఖపడి 

కి. ఫిరోజుజంగు వెనుదిరిగిపోయిను. 

ఇంతలో పాదుపాయొక్క_. స్క_ం౦ంఛావారమున నొక 

యలజడియాయెను. ఇరువురు శ్రమపడి కోటగోడలమిందికి 

ఎక్కి_రని తెలియగానే కొందటు తతలితమును ఎదురుదూచు 

నోపికలేనివారై సంతోషాతి రేకముచేత పాదుషాకడకు పరు వెత్తి 
కోటను పట్టుకొనినట్లు చెప్పిరి. అప్పుడు పాముషా తెల్లవారు 

జాము నమాజు చేయుచుండెను, తత ఇమే భేరీపాద్యములు 
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వాయించి విజయమును ప్రక టింపుడని పాదుపాో యు తరు 

వోనంగాను, స్క_ంధావారముభోనివారందజు ఒకరితో నొకరు 
సంతోషవార్త ర్హను చెప్పుకొన మొదలిడిరి. మహమ్మదీయ కోలా 
హోము మిన్నుముప్పైను. కొందటు సిఫాయీలు వేల్ల రగా కేక 

రింపులు పెట్టసాగిరి. కొందలు ఒకరినొకటు పట్టుకొనుచు, 

లాగుకొనుచు, కౌంగలించుళఫొనుచు, బరబర కొంతదూరము 

లాగుచు, నానావికారములు చేయుచు, గ ట్టిగా నవ్వుచు రచ్చ 

చేయసాగిరి. ఒక సిఫాయి తాను ఈవిషయము ముంచే జోస్య 

ము చెప్పియుండినట్లును అచ్చు జరిగినది చూడుమని బడాయి 

చాటించుచునుండెను. “అబ్బ ఇక విశ్రాంతి'అని యొకడు, “నాకు 

కొలవచ్చినది” అని మజీయొకండు, సోకు న క్ర్షార్ చాల మర్యాద 

చేస్తాడు? అని ఇంకొకండు “రేపు నేను ఢిల్లీకి ప్రయాణం 
శపటినుంచి నలై దినాలలో ఇల్లు చేరాం” అని కొందటును 

ఎగురుచుండిరి, ఒక సిఫాయి తన వస్త స్ర్రములు వెంటనే తెమ్మ ని 

చాక లివానికి మనిమిని పంపెను. కొందజు మూటలు క ట్టనారం 

భించిరి, ఈవిధముగా సిఫాయూలుండంగా కోటగోడమింది 

నుండి ఫిరంగిగుండు వారినడును వచ్చిపడినది, “'చచ్చానురా 

బాబూ” అని ఒక్కొ_కరును దూరముగాపోయిరి. మరల' కలసి. 
కర్షద్ర ఎట్లువచ్చినది” అని అశ్చర్యపడ సాగిరి, “ఇది విజయసూచ 

కముగా కాల్చీనది; గుజితప్పి ఇట్లు వచ్చినది” అని నవ్యసాగిరి, 

తటాలున నింకోొక ఫిరంగిగుండువచ్చి వారికి కొంతదూరమున 

భజెను; ఈ విశేష మేమో కనుంగగొనవలయునని నలువ్పురు సీఫో 
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యీలు బయలు చేరిరి, ఒకడు ఒకమిశ్రైక్కెను. ఇతరులు వాని 
ననుగమింపనుండంగా మిజ్జుమోందివాండు తుపాకి దెబ్బకు చచ్చి 

క్రీందపటెను. ఎక్కు,చున్నట్టివారలో నొకని తలషగిలిపోయి 

మెదడు నలువై ఫుల చెదరినది. ఇంకొకండు దూరముగాపోయి 

పదిలమెన-వోటినుండి మాచి “అయ్యో! మనవారు ఓడిపోయి 
QQ. 

నారుగదరా!” అని నిట్టూర్చెను. ఇంతలో పాదుషాగారి సై న్య 

ములు ' చాల దెబ్బతిన్న వని స్క_ంధావారములో పూర్తిగా 

తెలిసి పోయెను. . 
"ప్రకరణము. ౨౨ - మరల ముట్టడి ప్రయత్నములు, 

" మేనెల 16 వ తారీఖున కోటకావలి సైన్యము తటా 

లున వెలికివచ్చి 'వెలుపలనున్న ముట్టడీవారిని కొట్టుట కారం 

భీంచెనని పాదుపాకు నమాఛారమువచ్చిను, వెంటనే ఇజత్, 

ఖా ననువాండు వారిమోందికి పోయెనుగాని ఈయుదములో 
మొుగలాయోాలు డెబ్బదిమంది చనిపోయిరి. దాశ్సీణాత్యులు 

ఎందజు చనిపోయిరో తెలియదు, తర్వాత కోటలోపలివారు 

పెద్ద ఫీరంగి నొకదానిని కోటనోడమిందికి తెచ్చి దానిని సరిగా 

పాధుషాయొక్క_ శిబిరమునకు గుజిచేసి కొన్నిగుండ్లు కాల్పీరి, 

.అందుళొన్ని పాదుపా ని ది ౦చు :గుజార మునుకూడ ప్ర వేళించి 

నవి; కొన్ని చుట్టును తాయచు పోయినవి. పాదుషా ree 

తత్ణ ణమే తన గుడారముముందు రతక-కొయమాానముల ఏ నిరి ౦ 

చుట శకేర్పాటుచేసెను * వానికడ ఎత్తుగోడలవంటిచానిని శ్ర ట్టి 

వానిమోంద ఫిరంగుల నెక్కి_ంచి కశకోటనోడమిందివారిని కూల్సు 
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మనెను. కాని కావలి సైన్యము విడిసియున్న*వోటి. కెదటిభూమి 

పబ్లమైనందున పాదుపాకోరిక సాధించుటకు ఏలు లేకపోయెను, 

అంతట జెరంగజేబు పాదుషా రెండువందల. తోలుకవచము 

లను తయారుచేయించి సాహాసికులకు పంచి పెట్టిం చెను, గట్టి 

నిచ్చెన నొకదానిని సిద్ధముచేయించి దానిని కోటగోడలను 

సాధించు కట్టడములకానించి తానే ఎక్కు_టకు ప్రయత్నిం 

చుచు కాలుడాటి పడ౭ంబోయి తవ్పించుకొ నను. ఈపని పాదుషా 

కావలయుననియే చేసెను. అతం డంత గట్టిపట్టుదల చూవినచో 

నితరులు తమ సాహనములు చూవుదురని యాతని నమ్మకము, 

పాదు షాయొక్క ప్రయత్నములను చూచి ఖాజీల 

శందజకును “పెద్ద ఖాజీయైన ఖాజీ అబ్దుల్లా యను నతండు 

పొదుషపాకడకు వచ్చెను. గోలకొండకోటను నాశముచేసి అబుల్ 

హనళ్ తానాపా తుదముట్టువణకు యుద్ధ ముచేయుటకు 

పొదు షూ నంక ల్పించియున్నాండని తలంచి యాత.డు, మహమ్మ 

దీయాచారమునకు ఇది విరుద్ధమనియు శరణాగతుండై న ముస 

ల్యానును కొట్టుట ఖొరాను ధర్మమునకు విరుద్ధమని పాదుపాతో 

మనవివేసెను, శాని ఇట్టి యనవనర ప్ర వేశము పాదుషాక్రు 

రుచింపనందున నాతండు ఆఖాజీని తన నృంధావారమునుండి 

దూరముగా తజిమి వేసెను. మున్నాకపర్యాయము బిజాపూ 

కును ముట్టడించునప్పుడును ఇళ్లు జరిగెను. బిజావురగోల 

ఖొండల ముట్టడించుటకు పూర్వము పాదుషా, ఖాజీ ఫేకుల్ 

ఇస్లామ్ ఆను నతనిని తన దండయాత్ర న్యాయ్యమా యని 
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యడిగినందులకు ఆయన, ఎంతమా ల ము కాదనంగా పాదుపో 

ఆతని నవమానించినవిధమునకు ఆతండు తన యుద్యోగమును 

వదలుకొని మక్కా_కు పోయెను. 

ఇట్లుండంగా జూనునెల 16 వ తారీఖునాడు రా త్రి 

గొప్ప తుపానుకొ శ్టైను. 'మొగలాయీవారి నంధావారమం 

తయ్యా నానావిధమ్లుల_ శృీభత మాయెను, జేరాలును గుడిసె 

లును చపారములును చంజేరోపందరగా నెగిరిపోయినవి. కొన్ని 
తడిసి ముద్దయైనవి, నర్వత్ర, బ్లురద్ధ నలి పడినగు రులు కనంబడు 

చుండెను. పాదుషావారి కార్టానాలలోని సామానులన్నియు 

వెల్లువలో కొట్టుకొనిపోయినవి, సొరంగములయందును పల్లము 

లలోను దాగియుండినవా రందబజును మునియగోపోయిరి. గాలిసో 

ఐనను లవ్యముచేయక కోటమోాందికి లగ్గలెక్కుటకు ప్రయ 

త్నించి ముందుకు సాగినవా రందటబును వ్ర వాహములో కొట్టు 

కొనిపోయిరి, వారెంత మొత్తుకొనినను వారిని కాపాడుట అసా 

ధ్యమాయెను. కొండలమిందను కోటలమిోందను దిబ్బలమిం 

దను ఉండినవారు మాత్ర, మే ప్రాణములు దక్కి_ంచుకొనిరి, 

ఫిరంగికొణకు. కట్టిన మట్టిదబ్బ కరగ నేలమట్ట మై పోయినను. 

సూగ్యోదయమా వ గోలకొండ కోటలోపలనుండిన 

సిబ్బంది ఆవులించుచు మేలువొ నెను. తత్త ఇమే ఈయవకాశ 
మును పూర్తిగా నుపయూగించుకొనుటకు శత్రువులమోంది కుణీ 

శను.. పాద్దుపూయొక్క_ శిబరములో మిగిలినదానినంతయు 

ధ్వంనముచేసెను. మొగలాయి? సిపాయీల నేకులు చంప 
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బడిరి అనేకులు పట్టుంబడిరి; మిగిలినవారు తమ ప్రాణములను 

'కాపాడుకొనుటకు Ses అవిసీనియావాం జై స న నలీంఖా 

ననువాండు తటాలున నొక గుంటలోనికి దుమికి యీంది పాటి 

వొయెను, తన ప, లౌషమునుగూర్చి ప్ర గల్భములు చెప్పుకొను 

చుండిన షఫ్ వి ఫ౯ ఖాను అబ్దుల్ రజాక్ లారీ తనకంటి కగపడం 

గానే యొక సొరంగములో ప్ర చేశించి బురదతో తన తలను 

కస్వుకొని వాని కగపడక ప్రాణముల రథ్నీంచుకొ నెను. తనకన్న 

ఘనుండులేండని చెప్పుకొ నుమండిన జంమీద్ ఖాను బలము9ాలంది' 

పరగ త్రీ), అటనట చేతులతోకూడ ప్రాకి పాజిపోయెను. 

ఆతర్వాత గోలకొండ సిబ్బంది ఇజ్జత్ ఖాననువానిని డీ 

కొనను. వానికిని ఎదిరించి పోరాడుటకు ె కై ర్యముళేక ఒకపాటి 

యాచ్యాదేనముగల సారంగములోపడి పాటీపోవుటకు ' యత్నిం 

చెనుగాని అబ్దుల్ ర జాక్ లారీయొక్క_ ౩ సైనికులు ఆసారంగమును 

చుట్ట వేసికొనిరి. ఇదిమాచి వాండేదో దెబ్బతగిలి ప్రాణముపోవు 

నట్లు పడివోయెను. .సిపాయోలు వానినిమాచి ఇదంతయు 

మోసమని చెప్పుకొనసాగిరి, మూర పోయినాడుగాని ట్ర దుక 

వచ్చును” అనియొక డు, ఇదియొక వణుకురోగము. భయము 

వలనవచ్చును” అని మజియొకండు “ఏని తలకాయను ఇను 
ముతో కాల్చిన ప్రాణమువచ్చును అని ఇంకొక ఉపాయశాలి 

యు చెప్పసాగిరి, ఇంతలో నొకసిపాయి దివిటీ నొకదానిని వాని 
న త్తికడకు "తేంగానే,. ఎక్కడకాల్లురో. యని, ఇజత్ ఖాను లేచి 
కూర్తుండెను. కోని ఇంతవణజకు ఆతండెవయడో అఆసిఫాయీాలకు 
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తెలియదు. ఆతని మొగమంతయు బురదగా నుండెను, అతని 
తలపాగతోశే ఆతని కాలుచేతులు మెడయుకట్టి సౌరంగము 
నుండి వెలికిలాగి తలను తెగవేయనుండిరి. ఇంతలో నొక 

సిఫాయి పూర్వము 'మొగలాయీవారికడనుండి తూమమున 

తానాపాకడకు వచ్చినవాండు 'ఆహా, ఈయన ఇజత్ ఖాను: 

పాదుపాయొక్క_ గొప్పసేనానులలో నొకండుగదా అనెను 

వెంటనే వానిని కోటలోపలికి లాగుకొనిపోయిరి. ఇబేవధముగా 

సార్ బరాఖాక్ అనువాండును వానితోడి పం డ్రైండుగురు నరా 

రులు శై దుచేయయబడి గోలకొండ కోటలోపలికి "తేంబడిరి. కాని 

సాదుల్లాఖాననువాని పెద్దకొమారు(డు లత్ఫుల్లాఖాననువా(డు 

ఫిరంగిబండ్లను తోలుచు ఎంతకును వదలక చాలపరా కృ మమా 

చూపెను. పాదుషా ఆతనికి బహునూనముగా నొక కత్తి 

నిచ్చెను. 

ఈవిషయమంతయు ెలియంగానే పాదుస్కా ఘాజు 

ద్దీ౯్ ఖాక ఫిరోజ్ జంగ్ ఏమాయెనని యడిగను. పాదుషా 

యొక్క శివిరమునకును కోటకును నడుమనున్న యొక మసీ 

దులో కొందజు యూధులతో నాతండు తలఅదాంచుఫొనియు 

న్నాండనియు, మూసీనది వెల్లువలు పాజుచుండినందున శత్రు 

వులమిందికి పోవుట కాతనికి అవకాశము లేకుంజెననియు చెంత 

నున్న వారు చెప్పిరి. సిఫాయీాలను దాంటించుట కుపయోగపడు 

చుండిన పడవ ఎచ్చటను కానరాకుండెను, అంతట పాదుషా 

హయత్ ఖాననువానిని ఎనుబది డెబ్బది యీనుంగులతోవపోయి 
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మూనీనదినిదాంటి వానిపీఫున నాననారులను తెమ్మని యాజ్ఞా 
పించెను. వాం డక్త బయలుదేశెనుకాని పృవాహము చాల 

వేగముగా నుండినందున వను(గులకు దాటుటకు అదను చిక్క. 

"లేదు. ఆదినము అర్ధరాత్రమువజకును ఆత(డు ప్ర ప 

వెనుకకు తిరి7ను, 

వ్ర కరణము ౨౨. తానాషా జాబు, 

అబ్దుల్ రజాక్ లారీ తాను ఖై దుపట్టుకొనిపోయిన యా 

య స న ర్షారులను తానీపాకడకు క్ర నిపోయెను. గోల 

కొండసుల్తాను వెంటనే వారికి సేదదేద్చకొను సదుపాయములు 

నేయించి మూండుదినములు తనకడ నుంచుకొని, వారికి 

విందులు మొదలై న యుపఛారములుచేసి మర్యాదగా మాట 

లాడి వారి చి _తృవిభా/ంతిని తీర్చెను, ఇజత్ ఖాను, సార్ బరా 

ఖాను “మొదలై నవారికి గొప్పదుస్తు సులను బహుమానమిచ్చెను. 

సార్ పసికూన న వీలుచుకొనిపోయి, తాంాషా తాను నిలువ 

వేసి యుంచుకొసియున్న ధాన్యమును, తనకడనుండిన తుపాకి 

మందును యుద్ధ పరికరములను చూపి, తనకు వలసినదానిక న్నను 

'పాచ్చుగా వస్తుసంచయము కలదనియు కోట వదల, ననియు 

నొకజాబు వాసి దానిని పాదుషా కిమ్మని ప్రమాణపూర్వక 

ముగా కోని గౌరవముతో నీడా_లిపను. 

ఏఠందబజును పాదుపాకడకు పోయిరి. 'తానాషా సుల్తాను 

నుర్యాదచేయంగా పాదుషా వారిని అవమానపజ చెను, వ 
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ఖానును సార్ భరాఖానును చారు వచ్చిన విధమునకును 

కానాపాకడ బహువుతు లందినందులకును 'చాలగ ర్తి ౦ వెను, 

ఇజత్ ఖానుయొక్క_ బికుదములను తీసివేసి, అతనిని పదవిలో 
నుండి క్రి ందికిలాగ "బెంగలా యనువోటికి పంపెను, సార్ 

బరాఖానునుకూడ అక్ష బిరుదర హితునివేసి పదవితగ్ని ంచి, 

పాజీపోవుట బానిసలకుణము గాన నాతండు బానినమయైనాండని 

ప్రకటించెను. "తానాపొ వ్రాసినజూబును ఫిరోజుజంగున కిచ్చి 

అందలి వ్ర భానాంశములను ఆభోచించుటకు తగినవని తోచిన 

యొడల తనకు తెలుపవలసినదని యాజ్ఞాపిం చెను, జలాలనువాండు 

'తానాషాకడనుండి తానొకమాట చెప్పవలసియున్నదని విన్న 

విఠచుకొనను,. ఆమహాటనువిని పాదుపూ రా తి మూండవ 

భాగము జరిగిన వెనుక, లోకమంతయు నిశ బమెనంతట అబుల్ 

వాననుయొక్క_ విషయమంతయు వచ్చి తనతో చెప్పవలసినదని 
యాజ్ఞావిం చెను. 

రాలలో మూడెవపాలు జరిగినయనంతరము పాదుషా 

చేత జలాలు ఆజాబునిచ్చెను. పాదుపా న్వయముగా నే చదువు 

కొజెను,. 

ఈపాదుషూ వారి యాస్థానమందలి చేవకులలో నన్నొక 

నిగా చేను తలంచుకొనుచున్నాను, నను తెలిసిగాని తెలి 

యశగాని లేక నా బుద్దిపూర్యకముగగాని చేసిన తప్పులకన్నిటి 

కనీ చాలినంతశికును ఈపాటికే అనుభవించినాను. ఇకను 

తదూపణను అను గృ హింతురని అశ తో శాచుళొనియున్నాను, 
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మిరు జయించి ఈకోట మో స్వాధీన మైనయెడల మోసై న్య 

మంతయు మోచదేశమునకు తిరిగి సుఖముగాపోయి చేవను, 

మూాకోటను పాడువెట్టి మో బానిసలలో నొకని' స్వాథీనమం 

ధుంచి మోరును వోగలరు. ఆ బానిననుగానుండు భాగ్యము 

నాకే కలుగునుగాక యని నేను కోరుచున్నాను. ఈ మి 

ఫర్షణాకు సుబేదారుగా నేర్చాటు కాగలవాండు తనకును 

తన మనుష్యులకును కొంత ద్ర వ్యము ఖర్చు చేయవలసి 

యుండును. ఆమొ త్రము మారు మాకడనుండి రాబట్టు 

కొనుదానికన్నను హెచ్చుగా నుండునేగాని - తక్కువగా 

నుండదు. ఆ తక్కువ పడునట్టి మొత్తమును తాము తమ 
ఖజూానానుండి నెచ్చింపవలసివచ్చును, అది మోకు పెద్ద ఖర్చు 

గదా, కాని నేను ఈవిజనీకృత దేశమును మరల జనాకీర్ల ము 
గావించి చక్క_గా పరిపాలింప సమధ్ధుడనుగా నున్నాను, ప్ర ప స్తు 

తము మన యుద్ధ ములచేత పాడుపడిన ఈ దేశము ఈగుడ్ల 

గూబలును ఘాతుకములునుపోయి మరల చాగ్తుప్తుటకు వదె 

నిమిది సంవత్సరములు పట్టుట స్పష్థము. తమ యడిరిణార్ల క్షు 

పె కము కట్టుటకు చాలినంత ధనమును ఇంకను 'పాచ్చును 
శీను వసూలుచేయగలిగినంత ఇతరులు చేయజాలరనునడి 

తమకు తెలిసియేయన్న్న ది, నాయీాప్రార్థనను తాము అంగీక 

రీంచునెడల తమ శ్రీశ గాహులచేశికి తపు సైన్యము బయలు 

ఊ్షంన మొదటి విడుదలచోటికే ఒక కోటిరూపాయలను అహ 

శాధముగా సమర్పించుకొనగలను. తర్వాత మాక్ 'టగోడఖ 
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కడకు రాగానే తమ చివ్య పాదములక డ 'పెద్దమొ_త్తమును నమ 

రణము చేయగలను. ఇ ట్లి దంతయు చేయుటలో నాయభిప్రాయ 

మేమనంగా మున ల్యానులు ఇంకను ళం 3 

తమ సిబ్బందికి ప్ర న తగ్గవలయుననియేగాని చేటుకాదు, 

ఇంత నేను ప్రార్థించి పాదములలోపడియు పాదుపావారు అను 

డ్రహింపకపోయున, తమ సేవకులు ఇంకను కొంతకాలము 

పృథాగా పోరాడవలయునని దివ్యచి _త్తమెనయెడల్క, బాధపడి 

యున్న తమ సిబ్బందికి కొంత శృమాపనోదార్గము ఐదాణు 

లతుల మణుగుల ధాన్యమును పంపుటకు సిద్ధ ముగానున్నాను. 

వొకడనుండు ఛాన్యకటకమును తమ నర్రారు సార్ బరాఖాను 

గారు మూాచివచ్చియున్నారుగదా, ఆధాన్యము నాకు కావల 

సినదానికన్న నెంతయో ఎక్కువ. ఇవన్నియు తమ దిన్యచి_ త్ర 

మునకు. తేవలయును,” 
ఈవిధముగా తానాపూజాబును చదివి అందలివిషయము 

లను, తాను అనుభవించినవానిని, వివరముగా, పాదుషా హృద 

యము కరంగునట్లుగా సార్ బరాఖా౯- చెప్పెను, పాదుషా 

మనసు చలించినవానివలెనైై ఇట్ల నెను. “మాయాజ్ఞలను తిర 
స్క-రించు నభిప్రాయము అబుల్ హసనుకు లేనియెడల నాతండు 

తళ మే: చేతులు జోడించుఖొని మాకడకు ss 

న. సూూదార్యమునకు తగినట్లు మేము చేయంగల 

అనెను... తానీషా ప్రార్థనలు చేయుచునేయున్నను కస 

నై నగముసద్దిలకును  ప్రద్యోగులకును తన గచాధరుల- మూల 
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మున పాదుపూ ఏబదివేల గోనెనంచులను, రెండు గజముల 

పొడవు ఒక గజము వెడల్పుగలవానిని, తత్థ ణమే కుట్టించి ఇతర 

యుద్దసామ, గీ తో పంపవలసినదని అజ్ఞావిం ను. 

“ పకరణము-౨౮. సారంగములు. 

శ్రీశ. 1627 సం, జూ౯ా 20 వ తారీఖునాటికి గోల 
కొండకోట గోడల శ్రీ ందికి మాడు సారంగములు త్ర వ్వంబడి 

నవి. వాని నిండుగ తుపాకిమందు నిండింపంబడినది. తుపాకి 

మందుకు నిప్పంటించుటకు కొంతముందు మోన్చాలవారు గొప్ప 

శబ్లముచేయుచు ఏీరా-వేశముతో యుద్ధమునకు వచ్చుచున్నట్లు 

ఉండినయెడల కోటలోపలి ర స్తుసిబ్బంది ఇదీ యేమో యని 

గుంపుగా గోడలమోాందికి వత్తురనియు తుపాకిమందు పేలిన 

వెంటనే 'ము_త్తముగా చత్తురనియు పాదుషా ఆలోచించి అట్లు 

చేయుమని యాజ్ఞాపిం చెను, 

"కాసి ముక యో వ్ర యత్నమంతయు అబ్దుల్ 

రజూకు' ఎట్లో గ పించెను. ఆత(డును అతని యనుచరులును 

ఎట్లో ప్రయత్నించి ఆ ప్ర దేశములను కినుగొనిరి, గోలకొండ 

కోటరోపలినుండి ' త్ వ్వి ఆతుపాకిమందును పూ రిగా రెండు 

సాొరంగములనుండి తీసివేసి ఆ ప్ర "దేశమంతయు నీరు పాటించి 

మట్టితో కప్పి వేసిరి. మిగిలినడానినంతయు నీటితో తడివిరి, 
ఇంతలో. బయట మొగలాయీలు కోటపట్టునట్టి హాహా కార 

ములుచేయ నారంభింపంగా కొందటు కోటగోడలమిందికిపోయి 

భూడసోగిరి, పాదుషా వర్చాటు, ప్ర కారము , నర్హారులు ఈల 
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వేయగానే మందులవారు మందుకు మొదటి సారంగముకడ 

నీప్పంటించిరి, కొొంతమందు పోయినందు చేతను కొంతతడిసినందు 

నను మొగలాయి *లకు చేద్చగానున్న మందు బాగుగానుండి 

వారివై పే చేలినది. మందులవారు, వారివెంట కాచుకొని 

నోడపడంగా నే లోపల వ్ర వేశింపనుండిన సైన్యము, ఫిరంగుల 

వారు వేడుకచూచుచుండినవారు అందటు కాలి చచ్చిరి, 

గోడలో కొంతభాగము కూలినందున అగడితకును దానికిని 

నడుమ చాలమంది" సమాధినందిరి. ఇందువలన మొగలామయూ 

లకే అపారనష్టము కలిగను. కోటమిందివారిలో చాలకొద్ది 

మంది చచ్చిరిగాని అపాయ మేమియు కలుగలేదు. మొగ 

లాయీోలు చచ్చినవారి సంఖ్య 1098. క 

మొగలాయీవారు ఇట్లగునని తలంపలేదు, వారికి ఈ 

యాశ్చర్యముచేత వాలభయ మేర్పడెను, త మెదురు 

చూడనివిధమున నందజు జనులు చనిపోయినందులకు వారికి 

మలిపోయిన ట్లాయెను. తుపాకిమందువలని పొ'గయు దుమ్మును 

నృ_౦భావారమంతటిని ఆక్కమించి అంధకార బంధథురముగా 

చేసాను. నోలకొండవారు మొగలాయోగోడును చూచిరి, 

తత్త ఇమే నానావిధములై న బలవ_త్తవమములై న ఆయుధము 

లన్నిటిని గ్రహించి పాదుషపూవారి సై న్యముమోందపడి మొగ 

లాయాల మోర్టాలను కొన్నిటిని పట్టుకొనిరి. పాదుషోక్షు 

ఈవిషయము తెలియంగానే గోలనొండవారిని దండించి మరల 

ఇలార్హాలను యథాపూర్వము ప్ర తిష్టింప నాజ్ఞాపించెను, ఇద 



౨౦. సారంగములు, 188 

పొగులలో పలువురు నోశమై ఘోరయుద్ద మైనంతట మరల 

మోనాలను తిరిగి వానివానిచోట నిలివిరి, ఈదెబ్బనుండి మొగ 

లాయీలు కొంచకొంచెము లేగుకొనునంతలో రెండవసారంగ 

ముసకు సిప్పంటించుటకు ఆజ్ఞ వచ్చెను. ఇంతలో _కోటలోపల 

నుండి కొన్ని వేలరాళ్లు బండలు పశ్న్షలవతె రివ్వురిన్వునవచ్చి 

"లెక్కలేని మొగలాయీల తలలనుకొట్టగా మొగలాంయిగాల 

'యేడ్పులును రొదలును ఆకాశమును ముట్టుచుండెను, _ ఈ 

మాటు ెండువేలయేడుగురు మొగలాయీసిఫాయీలు మఠ 

ణించిరి, మరల కోటలోని ఫౌజు బయలు చేరివచ్చి మోనాలను 

పట్టుకొనయత్నించినవి. ఆసమయమునకు సరిగా ఖానుబవా 

దూరు ఫిరోజ్ జంగు ఆచోటికి వచ్చి చేరెను, ఇరుకతులవారికిని 

ఘోరయుద్దమాయెను. ఆజుమంది మొగలాయీసై నికులు 

చనిపోయిరి. ఫిరోజుజంగు ఎంతయత్ని ంచియు గోలకొండవారు 

తగ్గలేదు. 

ఈ రెండవ దురంతవార్త పాదుషా చెవిసోకలానే 

అతనికోపాగ్ని మండసా7”ను, తల ఇమే ఆతండు పల్ల కియెక్కిజ 

యుద్ధరంగమునకు వచ్చెను. మహాళూరులును యోధాగ్రే సడ 

లును ఒకచోట చేరవలసినదిని పాదుషూ అజ్ఞావీంచెను, అండ 

ఆును ఆయ _త్తపడుచుండిరి. పాదుపాయొక్క_ పల్లకి వచ్చు 

చుండగా నొకడు కోటనోడనుండి పెల్సిన తుపాకి దెబ్బకు 

జల్ల కిబె్యాయువారిలో నొకనిచేయి విరిగిపోయినది. . పాదుషా 

జా త్రము చలింపక పల్లకిని వొమ్మ నెను. ఫీరోజుజంగు మగ 
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లై నవారు పాదుషాయొక్క_ దృఢసంకల్పమునుచూచి తమ 

పరాక్ర మములను చూపసాగిరి, 

ఇంతలో -దైవాధీనముగా మరల నొక తుపాను చెల 

శేంగినది. మొగలాయీలు త్రన్యుకొనిన సొరంగములే వారికి 

నదులవ లె అడ్డుతగి లెను, ఫిరంగులుంచు దిబ్బలస్నియు కరంగి 

పోయినవి, ప్రవాహము తణతుణమునకును - ఎదుశెక్కుచు 

మహావేగముతో వచ్చుచుండెను. మరల గోలకొండవారి 

పౌలు కోటవెలువడి మోర్హాల వారిమోందికి వచ్చిపడినవి, 

"మొుగలాయీాల చిన్న ఫిరంగుల నన్నిటిని లాగుకొనిపోయిరి, 

బరువై నవానిని మేకులుకొట్టి నిరపయోగముచేసిరి. అగడితలో 

తు "వేసిన మట్టిమూటలనుతీసి కోటగోడలో పడి 

పోయిన -చోటులలో పెట్టించిరి. ఇంతలో నొకడు పాదుషపాగారి 

పల్లకిముందు నడచుచుండిన గొప్ప 'యేనుంగును నలువది వేల 
రూపాయల వెలగలదానిని ఫిరంగితో కొట్టిచంపెను, వలనో 

వారెవ్వరును పాదుపామోాందికి ఫిరంగులను కాల్ప లేదు. 

బహుథ; తానాషపా ఆజ్ఞ కాంబోలు, ఇంతలో సాయంకాల 

మాయెను, సా అటు చేయునది లేక ఆదినము 

యుద్ధ ము మూనుకొని తమ గూడారముల నాశ్రయించిరి , 

' మజునాండు తెల్లవాజంగానే పాదుషా దిగ్భిజయము 

బయలుదేరెను. 'మూండవ సొరంగమునకు నిప్పంటించునప్పుడు 
తానే సమీపమున నుండవలయునని , డిల్లీ శ్వరుని సంకల్పము, 

సముద్రమువలె మొగలాయీ మై న్యము ఫూోపతో బయలు 
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జేరెను. కవచములు ధరించిన యోధులు తిమింగిలములవ తె 

నుండిరి, ధూళిధూసనరితమైన యా ప్ర పరచమున మోసాల 

శిరస్తాణములు సీటిమిోంది బుడగలవ లె మినమినలాడుచుండి 

నవి. పాదుషా నల్ల నిగుజ్జముమింద నెక్కి, యమధర్మ రాజువలె 
వచ్చుచుండెను. న ర్రాడలందరును పొదుషా వెనుక వారివారి 

తరగతుల ప్ర కారము వచ్చుచు తానాపానుపట్టు యమక్షింక 

రులవలె నుండిరి. కొందజు సిఫాయీలదు స్తు ఎజుసుగానే 

యుండెనుగాని మొగములు మా త్రము దుఃఖావృత మై వెల 

వెల పాటియుండెను. కొన్ని గుజ్బి ములమోాంది క్ర వచములు 

చక్షు లెను అశ్వములు వాని యస్థిపంజరములవ లెను 
వానికికాబోవు దుర్షశను సూచించునట్లుం డెను, 

కోటగోడలను సమివీంచినంతట పాదుషా నూండవ 

సొరంగమునసకు నిప్పంటించుటకు ఉ_త్తరువిచ్చెను. అది నంత 

మాత్రము మండలేదు. ఒక నిప్పురవమైనను రాలేదు, 
తర్వాత మొగలాయీోలకు తెలిసినది - గోలకొండవారు 

మందును పూర్తిగా తీసివేసి వత్తినిసై తము క త్తిరించి వేసిరని, 
మందుపేలి గోడపగులంగా నే కోటమోాందికిదుమికి దానిని పట్టు 

కొనుటకు చేసిన ప పృయత్న మంతయు నాటికి మానుకొ షవలప్ 

వచ్చెను. సిబ్ల లయ మొగము వే లవేసికొని- వెను 
దిరిగిపోయెను, ఫీరోజుజంగునకు రెండుబాణములు తగిలినందున 

మంచిగాయమై యుండెను. ఇంక న నేకులకు దెబ్బలు తగిలి 

యుండినవి. కోటపట్టుపనిని సేనాధిపత్యమును తనకుమారుండు 

ఆభుపాకు పాదుషా ఒప్పగించను, . 
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(|. తర్వాత కొన్నిదినములవజకు ఆతానాషాసై న్యములు 
తుగలాయిోలను డీఫొనలేదు.  మొగలాయీలును కోటను 

పట్టుటకు రాలేదు. కొందరు నన్దారులు పాదుహాకడకు పోయి 

హైదరాబాదు మొదలైన ప ప్రఛాననగరములను పట్టుకొని 

-జీశమును స్వాధీనము చేసకొనిన యెడల తానోషూ కొన్నాళ్లు 

కోటలోనుండి పోరాడి తుదకు అన్నాహారములు లేనందున 

వశపడునని మనవిచేసిర, వెంటనే పాదుషా కొందజు అధీ 

కారులను ప్రథాన ప్ర దేశములకు పంపి తన జాబులలోను 

కచేరి కాగితములిమిాదను ఫర్యానాలలోను దరఖాస్తుల 
యందును హపాదరాబా దనుఫేరు వ్యవహరింపక దానికి దార్ - 

ఉల్త్ -జిహాద్. అని ల్ త్లపేరు వ్రా వలయునని యాజ్ఞాపిరి 

చను. అబ్దుల్ రహీంఖానును పన్నులు మొదలైన వసూలు 

పనులయందు నియమించి మహమ్మదీ, దీయేతరుల యాచార వ్యవ 

జోరముల వేటిని సాగసీయక చేవాలయములను కూల్చించి 

వసీదులుకట్టుట కేర్పాటునేసెను. 

ప్రకరణము ౨౫, రజాక్ యొక్క కడపటియుద్ధ ము, 

ఈలోపల తానాపూయొక్క__ న రారులలో ఇకాలమంది 

కైరంగజేబుయొక్క_. స్క_౦ధావారమును ప్ర వేశించి పాదుషా 

కడ మర్యాదలను పదవులను నంపాదించుకొనిరి. ఇట్లుండగా 

తానాపూకోటలో నొకవదంతే పు క్రైను. గోలకొండన ర్రారలలో 

ప్రథానులగు మువ్వురలో నొకండై న పేక్ మిన్ హోజ్ అను 

వాండు లోలోపల పాదుఎ కు సహాయముచేయుట కొడంబడీ 
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యున్నా (డని తానామహోతో కొందటు ఆసలు పులు _ చెప్పసాగితి, 

తానాపూా అమాటలనునమ్మి పేక్ మి౯్హాోజును చెజంబెట్టిం 

చెను. ఇప్పుడు తానాషాయొక్క న క్రారులలో నమ మక మైన 

వారు త్తరువురే మిగిలిరి. ఒకడు అబ్బుల్ రజాక్ ern యను 

వాండును రెండవ వాడు అబ్దుల్లాఖాక౯పాన్, ఈ యిరువురును 

తేమ శ_క్తినంతయు వినియోగించి తమ సుల్తానుకొజకు పాటు 

పడుచుండిరి, 

అబ్బుల్ రజాక్ లారీకడకు పాదుషో దూతనుపం "సను, 

6000 సై న్యమునకు ఆధిపత్యమును. సెక్కు గార్లవముల్లను 
ఇచ్చున ట్లాక ఫర్హానా వ్రాసిపం పెను, రజాకునకు వాలకోపనణ౫ 

వచ్చెను. శాజధ కినండి ఏమా త్రమును ఆతడు చలింపక 

పాదు పాదూతను తీవుగగొ ప్లేను, Wn తన ప్రాణమును 

సై తము లత్యుముచేయ లేదు. ఆఫర్తానా.ను కొనిపోయి కోట, 

గోడమిాందనిలిచి పాదుషూ సె ఫై న్యమునకుచూించి చానిక్లై ఖై 

నుమ్మి వేసి నానావిధములుగా వెక్కిరించి తువకు చింపీ పాట 

వేసెను. పాదుపాకు ఇట్లు చెప్పిపంపెను, “ ఈమహాయాడ్ల 

మునకు సరిపోల్పతగినది కార్భాలాయుద్ధ ముతప్ప వేలు లేదు. 

హాజరత్ బ్రమాంహు చేసుతో చేరియుండి తుదకు ద్రోహుళై 

ఆతనిమిోందనే కత్తినె _క్రినపాఫులత్” అబ్బుర్ రజాక్ లారీ ప్రాణ 

ముండ(గా ఎంతమాత్ర, ము చేరండు. అడెబ్బది వ్రరువ్సరు "పేట 

లలో నొకనివలె ఇపోపరములలో కీర్తిప్రతిష్టలు నాకు శా 

గలవు, తమ  నాయకునికిని తమకును 'స్రాణముండునజికును 
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పోరాడి. నళించినవారిలో నొకండను -కాగలను.”” ఈవాక్య 

ములు వినంగానే పాదుషపాకు ఆశ్చర్యమాయెను, ఆతనియందు 

గౌరవ మేర్చడెను. కాని పృత్యతుముగమా త్ర ము ఇట్ల నెను, 

చీ! దుర దృష్టవంతుండా. 

మరల మొగలాయీలు ముట్టడీ ప్రారంభించిరి, 

రుహుల్లాఖాననువా(డు కోటనుపట్టుటకు తన సామర్థ వము 

నంతయు వినియోగింప నారంభించెను, తుద కాతని ప్రయత్న 

ములకు కొంతఫలము కనబడెను. కోటతలుపులు "తెజచు 

నుపాయము 'కోనయబడజెను. 'రణమ న్తఖాను, అబ్బుల్ పానియను 
వానిమూాలమున అబ్దుల్లాఖా౯ అప్ప క స! నర్షారును 

స్వాధీనపజచుకొ నెను. ఈతండు అ సుకు. నొప్పే సేనా 

పతిగా సుండినందున ఒకదర్వాజా ఆతనిస్వాధీనమందు సుల్తా 

నుంచియుండెను. ఇది ప్రధానమైన ఖిర్కి.ద ర్వాజూ, ఎట్టి 

యాలన్యమును లేక కోటనుపట్టు మార్లమును చెప్పవలసినదని 

యాతనిని మొగలాయీలు ప్రార్థించిరి. వారుదూవిన యాశ 

లకులొంగి కోటగోడలో ఫిరంగి దెబ్బలకు చెడిపోయిన ' ప్ర దేశ 

ములనుచెప్పి మొగలాయీవారి సైన్యమురాయగానే తాను 

తలుపు తెజుచున ట్లాతండు రహస్యముగా నొప్పుకొనెను, ఈ 

విషయము తానాషాకును రజాకునకును తెలియదు, 

ఒకనాడు రా త్రి మూండుజాము ' లై నత ర్వాత మొగ 

లాయీస క్షాదలు రుహుల్లాఖాను, ముఖ్ తర్ ఖాను రణమ_స్హ 

ఖాను, సాప్ష.శళ౯ఖాను మొదలై నవారు అబ్బుల్లాఖాను 'చెప్పిన 
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మార్లములలో కోటగోడలమిందికివచ్చిరి. మహమ్మ వ్ అజంజోూ, 

పాదుపూకుమూరుండు, సై న్యముతో కోటదర్వాజాకడకు వచ్చి 

నిలిచెను. వెంటనే అబ్దుల్లా తలుపులు తెజచి వేసెను, వెంటనే 

మొగలాయీోలు లోపల ప్ర -వేశించి ఆయా-చోటులను గట్టిగా 

పట్టుకొనసాగిరి. 

ఈయార్నాటములు  వినరాంగానే అబ్దుల్ రజాక్ 

'తానాపోయందలి భకా ఫ్ర వేశములు ఒక్క_నూరు ఉవికిరాణగొో 

తటాలున యుద్ధసన్నద్ధుండాయెను. తాను పూర్తిగా కవచా 

దులు ధరించుటకుగాని గుజ్బమునకు జనులు వేయుటకు గాని 

అవకాశములేదు. ఒకక_త్తి చేతంగొని కనబడిన యొక గుజ్బము 
ఇయుక్క._ వట్టివ్ఫ్రుమోందికి దుమికి రెండవచేత డాలుమా త్రము 

తీసికొని యుద్ధమునకు ఉతీకెను. అతని వెంటనుండిన పండ్రిం 

డుగురును అ శ్లు దుమికిరి, ఆ వేగములో ఎవరు ఎచటనుండిరో 

"తెలియలేదు. ఊహాతీతమైన పరా క్రమమును రజాక్ చూప 

సాగెను. అటువది యేండ్ల వాడు కాళ్లతోను చేతులతోను 

పోరాడెను, స్రాణమున శే తగించెనుు “ోనాకడపటి శ్వానం 

ఉండేవణకు తానాసూకోనం పోరాడ్డానుూ” అని ఆత(డజచు 

చుండెను. అడుగడుగునకు - కత్సులును ఈకెలును వచ్చుచుం 

డంగా కొట్టుచు ర్రోయుచు పోవుచుచేయుండెను. ఆతనికి నఖ 

శిఖపర్యంతము క్ర శ్రిదెబ్బలు ఈ"బపోటులును, దర్వాజావట 

కును నజకుచుపోయి తలుపులు వేయవలయునని యాతని 

యు'ద్దేశము కాబోలు. ' లెక్క లేని గాయములకుతోడు ' ఆతనికి 
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నెపీగమున పండ్రెండు గాయములు తగిలినవి, ఒక దెబ్బకు 

కన్నాకటి పోయినది, ఆతని గుజ్జమునకు చాల గాయములు 

తగిలి అది అతని బరువునకు వణంకుచుండెను, ఇంతవజకు వచ్చి , 
సంతట ఆతందు గుబ్రముయొక్క_ క శ్లెములను వదలి చానినిమా 
త్ ము తన కాళ్ళ నందున గ ట్టిగా పట్టుకొ నెను, ఆగుజ్జము తళ 

ణమే గుంపునుండి తప్పించుకొని రజాక్ ను కొనిపోయి ఒక చెట్టు 

క్రీ ంకత్రాసి చూచుచు నిలిచియుం డెను, ఇంతలో తెల్ల వాతెను, 
ల ఆతని గుర్తించి దయదాల్స్చి తమ యింటికి మోయించు 

కొని పోయెను, ఆతని కంకను అయుర్చాయమున్నది కాబోలు, 

౨౬-తానాషూ భోజన సమయము, 

_.శోటయంతయు గందరగోళింవ సాగినవెంటనే ఈవా ర్ 

శానాషాకు జెలిసెను, తత ణమే సుల్తాను కోటలోను అంతః 

వ్రరమందును ఏడ్చుచున్న స్త్రీలను పరివారమురు ఓదార్చి వారి 

కడ సెలవుపుచ్చుకొనసా గను. తర్వాత ఆస్థాగ్థమునకువచ్చి తన 

ఫింహాసననముమింద కూర్చుండెను. ఆవాహన లేని అతిథులక్రై 

ఎదుడచూచువానివె దర్పముతో నుండెను. భోజనసమయ 
శ్రైనంత త్వరగా నన్న పానముల కాజ్ఞావిం చెను, ఇంతలోపల 

డుహూుల్లాఖాక ముక్తారుఖానులు ఇతర సర్దాదలతో ను గొప్ప 

ఛ్రారితోనువచ్చి తానాపాను చూచిరి, సింహాననముమిండ 

నుండి అక్లిస్టపరిస్థితిలోగూడ ఆస్థానభోగమును వీడని యా ప ప్ర 
ఖ్రువ్రను చూచినంతనే వారి ఫై ర్యము తగ్గాను. ఆతని తేజమే 
వాలిని తొట్టునట్లుం డెను, ఇంక కెంత సేపటికి వై దుచేయంబడు 
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వానివలె నాతడు కనబడలేదు. ఆ చింతయీ లేనిజానినతె 

నుండెను, మొగలాయి సారులు ఆతనికి సలాములు చేసిరి, 

ఆతండు వారిక్ తనరీవియంతయు కనంబడునట్లు బదులు 'సలాము 

చేసెను. వారీనందజను ప్రత్యేకముగా. మ 

మర్యాదచేసి గంభీరముగ స్వాగతము పలికెను. 

ఇంతలో నొక చేవకుడువచ్చి తానాహీకు భోజనము 

సిద్ధమై మై యున్నదని విన్నవించెను. వెంటనే సుల్తాను తనకు భోజన 

చేశయినదని వారితో చెప్పీ వారినికూడ తనతో వింజారగింటి 
ప్రార్థించెను. కొొందటు దుర్టనులు తానాపాను అటనుండి ఖో 

సీయ రాదని పలికిరి, కాని ళో యా సన్హారులు ఆలోచించి 

అట్లు చేయుటలో తప్పు లేదని తలంచి ఒప్పుకొనిరి, ముకార్ 

ఖానును మజియొకండును తానాషాతో భోజనమునకు కూఠ్వ్పుర 
డిరి, రుహుల్లాఖాను అశ్చర్యపడి కబ్రిది నకి, నమ 

యమా+” అని యడిగెను, | 

తానాపా ఆతని హృదయమును గ హించి ' వెంటనే 

ఇట్లు జబాబిచ్చెను. “అవును ఇచే భోజనానికి సమయం, 

రుహుల్లాఖాన్ అది నాకు తను; కానీ ఇట్వంటి 

నండర్భంలో మోర ఎట్లా నోటికి పడ్డుంది. 

తానాపా-మోరూ సాధారణ జనులకీ షనన్ఫులో 

ఉంచుకొని మాటలాడుతున్నా రు. నాకు భగవంతుడిలో నం 

పూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది. ఆయన వయామయుండు మహో 

సీయుయ, ' ఈప్ర, పంచం అంతా సృజించి ధనికులు శరిషోతు 
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అశీభేదం లేకుండా కాపాడేవాడు. తన కృపాకటాతుం ఆయన 

సీవకుడై న తానాపామోదనుండి ఎంతనూ త్ర ౦ మరల్చడు. 

అతనికి ;ఏర్పాటుచేసిన అన్నం తప్పక పంపుతాడు. నాపితా 

మహానూతామహులు ఇద్దరున్ను తమకాలం అంతా ఐశ్వర్య 

ములోనే గడపినారు. కాని నేను కొంతకాలం దారి ద్రం అను 

భవింపవ లెను అని భగవంతుని ఆజ్ఞ కాబోలు గడపినాను. మళ్లీ 
అముహామ హుడు ఈదీనుడిమిోద కనికరించి నకలవఐశ్వర్యములు 

ఇచ్చినాడు. నాకు. ఆయన వర్పజచిన సన్ని వేశములచేతా ఒక 

గంటలో నేను రాజై పోయినాను. ఎవరున్ను నేను రాజౌతా 

నని తలచలేదు. నేనుకూడా. భగవంతుడి అనుగ హంవల్ల నా 

హృదయంలో కోరికలు ఏమిన్నీ లేవు. లక్షలు దానం ఇచ్చి 

నాను. కోట్లు ఖర్చుచేసినాను, ఇప్పుడు రాజ్యాధిపత్యం నాద గ్గ 

నుండి లాగి వేస్తున్నాడు ' దేవుడు. బహుశః నేనేమైనా అపరా 

ధముచేసినానేమో. దేవుడు ఈమా త్రం దయచూవినందుకు 

చేను కృతేజ్ఞ త చూపవలసినవాడినే కాని ఆయన ఆజ్ఞ కు 

చింతించను. నాకాలము ముగిసిన వెంటనే ఈ రాజ్యాధికార 

తంత్రంను ఆస్తికుడైన అలంఘీరు పాదుపాచేత ఉంచిన 
భగవంతుడికి వందనము లాచరిస్తున్నాను. ఇదంతా దైవ 

విచి త్రం 

భోజనానంతరము తానాషూ తన గుజ్జమునకు ఆజ్ఞా 
వీంచి, శరీరమున విశేషవ స్తువు లేవియుధరింపక మెడలో నొక 

చుత్యాలహారమునుమా త్రము ధరించి మొగలాయూ సశ్రారు 
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లతో బయలుదేరాను. ఆతండు ముందుపోవుచుండలగా వారు 

అతని వెనుక వచ్చుచుండిరి, ఆదృ్భశ్యము చం ద్రునిచుట్టును 

కాంతి గుడికట్టిన ట్లుండెను. ఆమహానీయు(డు పెండ్లి నా(డు 

సైతము ఇంత నెమ్మ దిగా నడచియుండండు, ఆతని మొగమున 

నెట్టిభావమును కనబడలేదు. శాంతిమాత ముండెను, 
పాదుషాపుత్రు(డు మహమ్మద్ ఆజూం కోటకుబయట నొక 

గుజారమున నుండెను, తానాషా వచ్చుచున్నాండని చేవకులు 

వచ్చి చెప్పంగానే లేచి గుడారము వాకిటనిలిచి ఎదుదనూచు 

చుండెను. 'తానాహా అచ్చటికి వచ్చుచునే గుజ్జమునుదిగి 

ఆజామునకు తనమెడలోని పోరమును వేసి బహువమూనమః 

చేసెను, రాజకుమూరుండు దానిని గ్రహించి తానాపాను 

కాంగలించుకొని చాలదయతో ఓదాద్బ్చపలికి పాదుపాకడకు 
కొొనిపోయెను., ఎల్ల వారిని తుమించునట్టి చా దార్య్భమును 

ప్రకటించుచు పాదుషా తానాషాను చాల మ ర్యాదతోచూచ్చి, 

ఆతండు తననభలోనికి వచ్చి తన నర్షారులవలె నిలిచియుండి 

వలసిన పా దని స్వేచ్చనొసంగి గారవిం చెను, 

రుహుల్లాఖా౯ మొదలై నవారు. తమకుదొరకిన వస్తు 

జాతమంతయు సేకరించుకొనిరి. తానాషాయొక్క_ బంగారము, 

నగలు మొదలై నవానిని వెదకి స్వాధీనము చేసిొొనసాగిరి, 

గోలకొండలోని ధనికులయు నన్చారులయు, వ స్తువిశేషములను 

సోదా వేయించుటకు మనుష్యుల చేర్పాటునేసిరి, ఈదోవిడి 

(మైనత ర్వాత మొగలాయోా నన్రారులు. తా మపవారించినది 
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పోదూ పొదుషావారి ఖజానాకు చెల్లి ంచిన బంగారము, నగలు, 

రళ్నాదికముల పిలువ ఆబుకోటుల ఎనుబదిషుదులతుల పది 

జల హోొన్ను లును, శెండుకోటుల వబదిమూం.డు వేల రూపాయ 

లును, నూటవదిహేనుకోటుల పదమూండులతుల దమ్ములు, 

క్రపీగక బంగాడ్ వెండిపా త్ర్లు, నగిమీవ స్తువులు ఎన్ని యో, 

ఈకోటను పట్టినందులకు అబ్బుల్కరీంఖా౯ అను వానికి 

ముదట ముల్ాఫిత్ ఫా౯ అనువిదదును తరా(త మీర్ ఖా౯ 
అను పెద్ద బివదును త్తచ్చి పాదుషా గారవించెను. పాదీరా 

వాను పాదుషా చార్ -ఉల్-జిచ+ద్' (మతీమునశై_ పోరా 

జిన స్థలము) అని పేర్కొనెను. తానాపాకును బిజాపూరు 

కును ands పెద్ది నాయకు. డనువానిమిోందికి పాదుషా 

సేన్యమును పం పంపెను. ఈతండు పండై, ండు వేల గుజ్జు 

. ను "లెక్కలేని కాల్బలముతో ను ws 

నడ్డగెంచి వారికివచ్చు ఆహారాదికములను రానీయక నిలిపి 

ఈఆసాొపాకోొటకు చాల శ్రమపడియుండెను, పాదుషాసై న్య 

ములు రాగానే తేళ్ళ ఇమే వారికి లొంగిపోయెను, తన సొ_త్తం 

తయు వారి స్వాధీన మొనర్చెను, పాదుషా నంతోషించి ఆత 

నిని తనకొలువ్లలోనికి గ్రహించి పంచహజారి మన్సబ్దారుగా 

నయమీంచెను. ఆదోనికోట ఇంకను చిజాఫురఫపు పూర్వమం త్రి, 

మైన మసూద్ సార్దధీనముననుం డెను. పాదుపౌ ఆదోనినీ 

ట్రయించుటకు ఫరోజుజం?నను 25 వేల గుజ్జములతోనే పంపెను, 

గనుక నీ దషముదారుడొరిగా తన ఫొమోజండు అజంషపోను 
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పంపెను, సైన్యమున కిచ్చుటకు వస్తువులుగాని ధనముగాని 
"లేనందున వారి ప. ము ఫిరోజుజంగు పైక 

మిచ్చు చుండెను, 

1688 నం! జనవరినెల పాదుషా, గోలకొండనువదలి 

బీదరువై ఫు బయలుదేరెను, హైదరాబాదు ప్రాంతములను 

పాలించుటకు వర్పాటులుచేసెను, తానాషాను జూఫరాబాధు 

వజకు పాదుషా తనతోకూడ కొనిపోర్షొన్తుగ్లాన్ని శ్రచ్చటికి 
చేరయగాచే జా౯-సిఫగ్ఖా౯ అనువాని చేతృత్వమున దండిచ్చి 

ఊజాలతాబాదుకోటకు పంఫుచు ఆతనికి అన్నవస్త స్పములును 

సువానన ద్రవ్యాదికములును కొబత లేక నరఫరా చేయవల్ల 

సినదని ఏర్పాటుచే సెను, 

పృకరణము ౨౭, తానాపానగలు : సాదత్ ఖాను, 

"సాదళ్ ఖాను పాదుపాకు వాల నమ్మ క మైన నొకర్లు 

లలో నొకడు. ఇతండు కర see కొంత 

కాలము గోలకొండలో నుండెను. తానాషాత్తో. జగడము 

కల్ఫించుకొనవలసినధని పాదుషా ఈతనికి బోధించచుండీీనను 

ఈతనికి తానాషాపై గౌరవ మేర్చడియుం డెను, ప్రకృతిచేళ 

మంచివాండై నందునను తానాషాయొక్క_  సుగుణముల చేశ 
నాకర్ణి ంపంబడినందునను గోలకొండసుల్తానును పాదుష్టాచే 

త్సృమింవీంవ నెం చెను. అందుచేత నాతండు తానాఫానుగషణిం చిన 

కొన్ని విషయములు పాదుషాకు చెప్పక డాచెను, కాని పాదుషా 
నహ స్ర్రాతు(డు, ఎట్లో అసంగతులనన్ని టిని గ్రహిం చెను, గ్లోల 
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కొండ పతనానంతరము పాదుషా ఇతనిని పిలిపించి పైవిషయ 

ముల నడిగి కోపగించి వాని యుద్యోగమునుండి తక్కు_వదానికి 

లాగి జీతముతగ్గించి, బిరుదులు తీసివేసి శిఖ్సీం చెను, 

కాని సాదల్ ఖాను ఇంకను, తానాహో తనకడనుంచిన 

ఆ తొొమ్మి దితట్టల నగలను పాదుపాకు చేర్చ లేదు. తాను 

వానిని పొదుషాకు చేర్చినట్లు తానాషాతో చెప్పీనదంతయు 

అబద్ధ ము, ఇప్పు డాతండు వానిని పాదుషాయొక్క_ నగల మున 

త్తీలను తీసికొమ్మని కోరను. కాని పాదుషా యాజ్ఞ లేక వారు 

వానిని గ పెంచుటకు భయపడి వవేవో సాకుచెవ్పి అలన్యము 
చేతూచుండిరి, ఇంతకాల మూరకుండి వానిని గ్ర హింఫువముని 

ఇప్పుడు పాదుపాను కోరుటకు సొాడత్ ఖానునకు క్రై ర్యము 

రాలేదు. ఒక సంవత్సరము ఇట్లు జరిగిన వెనుక ఆ నగల 

మునద్దీలు ఈవిషయమును పాదుపాతో చెప్పిరి. ఇప్పుడు 
పాదుషాకు సాదత్ ఖానుపై' దయ గలిగను. ఆతడు 

నమ్మ ంద్గినవాండే, ఆతట్టలను మిరు తీసికొనవచ్చును. ఆతనికి 

డానికి తగిన రసీదిండు. వానినీ చిన్నప్పటినుండి మేము పెంచి 

ర్ు. బాల్యములో మాయొడిలో అడుకొనినవాండు, ఈగోల 

కొండకు పంపినప్పుడు కొంత అ ర్ ద్ద చేసినాడు. అందుచేత 

వానికి ఈదండన చేయవలసివచ్చినది”” అని పాదుపషూ వానిస 

ఆదినమే పిలిపించి వాని యుద్యోగమును మరల వానికిచ్చి 

*మూర్షి ద్కులిఖాక”* అను బిరదము పూర్వము, వానల. డీ 

చహించీన చానిని, వానికీయవచ్చెను, 
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వెంటనే సాదత్ ఖాను పాదుషాకు తగినట్లు జవాబు 

చెప్పెను, “మేము శశ వమునుండి తమ బానినలముగా నున్నం 

దున అప్పుడప్పుడు తప్పుపోవుచుందుము. ఆనమయములలో 

వమూబిరుదులు గౌరవములన్నియు వెంటనే మాకు తప్పిపోవు 

చుండును, జనులలో మావా నవ నామములు పర్వుటకు చాల 

కాలము పట్టును, అందువలన మేము బిరుదులు లేక మామూ 

లుగా నుండుటయే మంచిదని తోచుచున్నది. కాని నాకు 

బిరుచే తప్పక ఈవలయునని పాదుపావారి సంకల్ప మైనయెడల 

నాప్రార్థన ఏమనగా, ఆబవివుదు నాసాంత సేరుగానే యుండ 

నిండు. ఎంతచేతననంగా మాతం డి గారు వహించిన బిరుదును 

ధరించు యోగ్యత నాకు లేదు,” పాదుషా చిజునవ్వు నవ్వి నే 

యనెను, 

కాఫిఖా౯ా తాను వ్రాసిన తవారిఖ్లో సాదత్ ఖానును 

గుజించి యిట్లు వ్రాసెను, “నేను సాదత్ ఖానులో చాలకాల 

నుంటిని, అందువలన నతని నడవడిని చక్క_గ నెజుంప 

దును, వానిస్నేహితులు ఆనగలను అపహరించి వాని తావున 

సామాన్యపు నకొళ్ల్ళను మరల యథాపూర్వముంచి పాదుషా 

కీచ్చివేయుమని చెప్పిరిగాని అతని హృదయము దానికి ఒప్పు 
కొనలేదు. అతండు చాల సత్యవంతుండు.” అని, 

పృకరణము-౨౮ో, అబ్దుర్ రజాక్ లారీ బ్రదుకుట, 

_ ఆవిధముగా పడిపోయిన అబ్లుల్రజాకులారీని మరల 

క"ందజు రుహుల్లాఖాక్ కడకు కొనిపోయిరి, లెక్క లేస్ గాయ 
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ములతో ఒడలు తెలియక లారీపడియుం డెను. షాఫ్వీ.కళ౯ఖా౯ 
ఆతనినిచూచి “ఆహా, ఆపొాగరపోతు పాపిలారీ ! వాని తలకా 

యను తత్త ణ మేనొట్టి, పాదుషాకుచూపి, కోట దర్వాజాకు తగి 

లించవళ₹ను” ఆతను. రు హూుల్లాఖాక  * ఈవిధముగా ప్రాణము 

ఫోవునట్టి స్టితిలోనున్నను ఈతండు గొప్పవా(డు. ఇట్టివాని 

తలను పాదుషూ ఆజ్ఞ లేక కొట్టుట జెదార్యము “కాదు” అని 

అతనివిషయము పాదుపాకు వోయి చెప్పెను, ఆతం ఆయద్భుత 

వీరఠవిహోరమును స్వామిభ _క్టిని విం పాదుషా ఇరువురు వైద్యు 

లను రజాక్ యొక్క. గాయములను మాన నియమించెను, 

వారిలో నొకండు ఐరోవీయుండు, రెండవవాడు సాయెబు, 

వారిని ప్రతిదినమును లారీయొక్క_ స్థితిని తనకు చెప్పునట్టు 
కట్టడిసేసెను, తర్వాత పాదుషా రుహుల్లాఖానును పిలిచి 

“త్రానాహాకు అదృష్టముండి, రజాక్ లారీవంటి స్వామి భి 

గలవాండు మజియొకడుండిన యెడల ఈకోటను పట్టుటకు మనకు 

ఇంకను చాలకాలము పట్టియుండును!” అని ఆశ్చర్యపడెను, 

వైద్యులు రజాకును పరీశీంచి ఆతని శరీరమందు 

యొ త్రము డెబ్బది గాయములనియు గాయములమో(ద పడిన 

గాయములకు లెక్క.లేదనియు చెప్పిరి. ఒకకన్ను పూర్తిగా 

పోయినను రెండవక న్ను గట్టిగా నుండెను. ఆత(డు బ్రదుకుట్ల 

మా త్ర ము జె డై వాధీనమనిరి. పదుమూ+ండు దెకముతు వైద్యు 

హా రజాక్ కన్ను తెజుచి తానాపూయని పలవరిం 

వెను, ఆతర్వాత నాతనికి నెన్ముదించువని వై ద్యుల శే దైర్యము 
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గానే ఆతండు రజాకునకు ఫర్మానా పంపెను. “నిన్ను మేము 

కుమించినాము. నీపెద్ద కుమారు(డు అబ్లుల్ ఖాదర్ ను ఇంకను 

కొలువుచేయగలవారిని మాకడకుపంపుము. వారందటును తమ 

కును తమతం డ్రి కొజఅకును మాతుమాపణ వేడినయెడల వారికి 
గొప్ప మర్యాదలిచ్చి ఉన్నతోదొ ో గముల నయగలము ' 

ఈవిధముగా పాదుపా దయత్'" వెవ్పిపంపంగా అబ్బుల్ 
రజాకు మర్యాదార్థము పాదుపాకు వందనములు చెప్పెను, 

“ద్రింతవబకును నాప్రాణములు పోక నేను ద్ర దికియుందుట నిజ 

మే, కాని ఈ ప్రనుతవు దురవస్థచేత చేను బ్రదికి పాదుషా 
వారికి బానిసనగుదు ననుట స. ల్ ము కల కాని దయా 

మయు(డై న భగవంతుడు నాకు సంపూర్ణారోగ్య మిచ్చి నా 

జీవితమును పొడిగించినను సర్వవిధముల చితికిపోయిన నేను 

ఇకను నాకరీచేయగలనను నమ్మ కము లేదు. ఒకవేళ చేయ 

గలిగినను అబుల్హన౯ తానాషాచేత వృద్దికి లేయబడినవాండు 
అలంఘీరు పాదుషాకు పాదా క్రాంతుండ్రై నౌకరీ చేయండని 

వూ త్రము దృఢముగా నముండు.” అని యీవిధమున రజాక్ 
సములు చప్పిపంెను, 

'పాదుషాకు ఈవాక్యములు వ్యధ కలిగించెను. కాని 
రోంతకుళోంత న్యాయముగా పోవువాండు గావున. 'రజాకును 

స్తే అరోగ ape లన వైద్యలు వ. 
జ ళు న - - 
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నాతనికి ఒప్పం జెప్పించెను, ఆతండు పూర్ణారోగ్యము నందినం 

తనే అతనిని ఓదార్చి పాదుషూకడకు తెమ్మని హైదరాబాదు 

యొక్క_ సుబేదారునికి ఉ_త్తరువాయెను. సుబేదా రాతని చేతికి 
నంకిళ్లు తగిలించి కొనిపొమ్మ నెను గాని ఖాకాబహదూరల్ 

ఫిరోజ్ జంగు అడ్డుపడి ఆ యవమానమును నిలిపి తనకడ కొన్ని 

దినము లుంచుకోొని నామ కార్థ మైనను పాదుషా కొలువును 

ఒప్పుషొమ్మని ప్రా ప్రార్థించెను, 

రజాకు I దర్శించుట అ పాదుషా 

రజూకును "బాల గారఏిం చెను, 

పాదువా---అబ్బుల్ రజాక్ సాహాబ్, మీర నాల 

గొప్పవారు. ఇంత స్వ్యామిభ క్షి సావాసం, మతగారవం 

చూినవాళ్ల ను మేము చూడలేదు. మోకు ఏమి కావలెనో 

కోరండి మేం చేస్తాం, 

రజాక్ భగవంతుడి దయవల్ల నాకు చావు యక 

మిగిలి ఉంది. ఇంక ఏమోవద్దు. 

పాదుపాపోయించేమో పోయింది. మిడు మా 
తరప్లో ఈగోల్కొాండలో నవాబ్ గా ఉండండి, 

రజాక్; అల్లా! అల్లా! మహాత్ముడు తానాసూ. ఆయన 

ఉప్పుతిని ఎట్వంటేీ పాపీకూడా అపనివేయడు. అబ్బుల్ రజాక్ 

లారీ చేయనే చెయ్యడు. 

పాదుపౌమాదగ్గర చేనాపలిగా పే సాహీబ్. 



ఎ3రో-అబ్బుర్ రజాక్ లారీ బ్ర తుకుట. శక్టక్ర 

రజాక్. తానాపూా నుల్తా౯బహాద్ద ర్ నశాకరీచేసిన 

వాడు ముసల్హా౯ ఏకే ఇంకొకడికీ నాకరీచెయ్యడు జహాపనా, 

_. పాదుపో_మోకు నౌకరీ ఇష్టంలేక్సో లే మికొమా 

రులకీ ఇస్తాం, 

రజాక్ __-ఆ వెధవలు ఎట్లాపో తే నా“కేమి? తెల్సి ఉంచే 

బతుకుతారు. వాళ్లకు నాకు ఏమి ఇలాఖా. 

పాదుపాాఅచ్చా ! అచ్చా! మిోవంటివారు ఇంకొ 

కరు ఈనోల్కొండలో ఉంకే మేము కోటనుపట్టి ఉండ లేము, 

“విరారు పాలాగొప్పవారదు. మరి మోాయిస్ట్రం ఏమి? 

రజాక్ జహాపనా ! నాకు ఏమి ఇష్టం ఉంటూంది ? 

మాసుల్తా౯ బందీ, మావజీభ్ల అక్కన్న మాదన్నలు 

మర్లయా, మాకోట చెడిపోయింది. ఎక్క_డచూచినా ద్రాహులు 

'ఉస్నారు. నా ముస లిప్రాణం ఇంకా ఈ శ్మన్దానంకు "కూస్తూ 

ఉండదు. ేవుడు దయామాపి స్తే 'తానాపాకు నాకరీచేస్తాక, 

లేక్చోతే' మెల్ల గా బయలుబేరపోతా౯, పోతా౯ జహాపనా, 
మక్క్మా_కుపోతాకా, మక్కా, మక్కా, మక్కా 

అని 'పలుకుచుసే దుఃఖాతిరేకమున వెడలిపోయెను, 

శాని రజాక్ మక్కా_చేరలేదు. "పెరి యా'జేశమునకు ' పోయి 
అచ్చట తన జన్మ స్థలమగు టార్ 5లో కన్ని దినము లుండీ 

తర్ళత మక్కాకుపోవుచు చారిలో చనిపోయెను, " 
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ప్ర శరణము ౨౯ - తానాషా కడపటిమాటలు, 

అబుల్ హనక౯ాతానాషూ జడాలతా బాదుకోటలో ఫె దిగా 

1688 సంవత్సరము జనవరి నెలలో ప్ర, వేశిం చెను, “ఆకోట 

యందే పదునాలుగునంవత్సరములు ఆమహనీయుండు బందిగా 

గడవీ తుదకు అతిసార భేదులచేత ప్రాణములను కోలుపోయెను, 

ఆతండు చనిపోయినప్పుడు ఒక జ తబె దైవఘటన జరిగినది, 

తానాషో చాలజబ్బులో నుండంగా న 'వేకువను 

ఆకోటను కాపాడునట్టి ఖలేదారునకు స్వప్న మొకటివచ్చినది. 

ఎవరోవచ్చి ఆతనితో “అదుగో తానాషా చనిపోయినా(డు. 

ఆతని శవమును తీసికొనిపోయి అతనిగురు వై న సయ్యద్ రాజు 

కొ-త్రాల్ యొక్క సమాధి ప్ర క్క. నమాధిచవేయముూ అని 

చెప్పినట్లుం డెను. 

తెల్ల వాజలగానే ఖలేదారు తానాషాను దర్శిం చెను, 

తానాషూ తనవైవు చూడంగానే సలాముపెట్టి “తమతో నొక 

విషయము తళ ణమే మనవిచేయవలయును అనెను, వెంటనే 

తానాషూ అందుకొని “అవును, నీకు కలలోవచ్చిన భగవదాజ్ఞ 

నాకు మెలకువలో నే వచ్చినది. భగవదాజ్ఞను నెజి వేప్పము” 

అనెను, ఖలేదారు ఆశ్చర్యపడెను, ఆతర్వాత కొన్ని నిమున 

ములకంతయు తానాషూ మరణించెను, తత్హ ఆమే ఖలేదారు 

ఢిల్లీ పాదుషాకు శెలుసక యే తానాపా శ నమును కొనిపోయి 
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ఆతని గురువుయొక్క సమాధికి ప్రక్కన పాతి నమాధి కట్టిం 

వెను. ఇందుచేశతనే ఈయనగోరీ గోలకొండలో లేదు. గురు 

శిష్యులు మరల కలసికొనిరి  తానాషూ చనిపోయిననాటి 

తారీఖు తెలియదు, కాని యీతండు పదునాలుగేండ్లు తలి 

దం డ్రులక్డ తన బాల్యమును, తర్వాత పదు గాలుగేండ్లు 

సయ్యద్ రాజు కొతాల్కడ శిష్య డును, పదుసాలుగోండ్లు 

సులానుగాను, పదునాలు గేండ్డు 'ఖై దీగాను నుండినందున ఏబది 

యాజు సంవత్సరములు జీవించి క్రీ . శ, 1702లో మరణించె 

నని తెలియుచున్నది. 

తానాషూ బందీకృతుం డై నత ర్వాత నాతని కొకకునూ 

రుడు వు క్షైను. సుల్హానుగాన ఆతని యంతేఃపురముకూడ నాత 

నిత కూడ దాలత్ బాదులోనే యుండెను, ఆపిల్ల వానికి బంది 

సుల్లానని ఇతరులు చేరు పెట్టిరి. ఆతండు పెద్ద వాడై నంతట 

పాదుపా వానికి ఆస్థానమునకు వచ్చుట కనుజ్ఞ నొసనంగను, 

కాని ఆభాలుడు వచ్చుట కారంభించినంతట తానాషూ 

పూర్వభ, ఖత్యులకు వానియందు దాక్నీణ్యభ క్త లేర్చడి వా 

రందజును అతనికి సలాము లిడసాగిరి.  ఈవిషయము పాదు 

పాకు తెలియగానే వానిని ఆస్థానమునకు రాసీయక రహన్య 

ముగా చంనించెను, 

శ్లో.రామే వ్ర త్ జనం,బ లేర్నియమనం, పాణ్లోస్సు తానాంవనమ్ 

వృష్టీనాం నిధనం, నలన్యనృప తేః రాజ్యాత్ పరి థ్ ౦ళసమ్, 
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"కారాళశారని-పే.వణంచ' మరణం నంచి న్య ల జ్కేళ్వ రే 

సర్వం కాలవశా దువైతిచ నరః కోవాపరిత్రాయ తే! 

నమా ప్పము, 



1949 నుండి ఈథధ రలు. 
జదను బేంళటరాయశాంన్తు అండ్ బ,దర్స్, 

క్క మల్లీ శేళ్ణరగుడిసందు, లింగినెక్టివీథి, జి. టి, మదరాసు, 

ఆర్జతతోకూడ నగముసొము అడ్వాన్సు వంచన లెను. 

(ఠపౌలుణాగ్డి చో క్యేళము.) 

సంస్కృత గృ౦థ ములు, 
మేళునంజేశకూ, నులి నాథ వ్యాఖ్య - తెనులగున వశిపద 

టీకా తార్పర్యవద వ్ర రోజ చర్చ-అ శేపనమా ధానములం, జ. 2 8 

రఘువం౦ళము మల్లి ఐాఢ వ్యాఖ్య - లెనుంన టీ తాత్పర్యము ఆ, 
మొదటి 6 సర్షలు 8 0 

జమారనంభవవా, "మొదటి 6 నర్ణలం. వెదానివలెచేటీశ. 8 0 

అమరు? వ్యము కృంగారలత్యుము. టేరుభూసౌఆ సంకర 

వ్యాఖ్య: సంధ్రార్షాం, ధ్ర టీక యా. అచ్చగుచున్నది, 8 

పుచ్చ బౌణవిలానకు. వంచక వ్యాఖ్య, లేనుంగు వార్ల టీళ.0 12. 

హితోపదేశము, మూలన మారన 1౩0 

జందరఠంత్రృమా, ల్ "1 8 

దశితమారచరి లే వూ 1-0 

వ్రతకల్చపల్లి (6 వ్రతమాఆు) on 
బిల్ల ఇచరి కృకూ, లెను భూార్ల టీక. (అచ్చగచున్న8ి 
రననుంఇరి, శృంగార రన స్వరూవవి సరమా, నటీకం 
చ్రీయదర్శిళా నాటిక, శ్రీవార్ష శృతి నంస్కృతటిన్పణము 

త్య చద్యములంగా అం, ధ్మీకరణ ము నంితను 1 0 

శబ్దమంజరీ నమానవనుమావలీ తిజంఠమంజరతులం. పాఠక తి 0 4 

ఆర థో గ్ర 0 థ్ ము లం, 

పద్య "కౌవ్యమ:లుః 

ము శ్రచాల్యడ సంళీవనీవ్యాఖ్యం 20 
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తశ్వరూ, కీ, శే, శీ గ్రా నడ, +వ36ా స్త్రి గారిచే రచి 
యింళంజడీనది; గట్తైలే భ్ నికకూ, ఇందు ఆంధ (ఫ్ర వ్యాక 

రణము వంవ్రూార్ల ముగా చర్చిం అభ స క కన్న 

డత మలయా శళభావలతోడి కోలికలు చూపంబడియున్న ణి, 

వైళాలజీవి ద్యార్థలకు చాల ఉకదయోగశరకు ఓఏ భొగనఆ 8 0 

చర్మిక్రకదక, ప్రగమభొగరూ, చక్నికృరచన యనగా “జేమి + సాధన 

సా! చ్చీ ఎట్టిది | టం ములకు చర్చించి శాతజావాన, 

బల్లన, యాజక, చోచ్ల స్రారంభభరి కమల ఈకొగ 

చున ఈలంచై నె లిలో ఎర సన heme నట్లు శ్రీ శ్రీ 

జీళటూయ చేంకటకమణ త్య గారి బే ర చింయింకంఒడీవజిం తి 0 

ఆక్క+న్న్న మాదన లచరి తమా. క శ్తః వే. జీల, శాస్త్రీ (M. Ay 

వోఆకొండ కుతుబుపాహీ నుల్తానులలో కతపటివా(డ్రె న 
శానీహాయొక్మ యం, రొనుబాసు (గోవన్న) మొక్క మాతు 
ల ఈయళలిధ థ్ర కుంగ్రు లరౌజక ్ మ. ఏిహొదచరి ఈ రము we 

వైన నవనవఆఅప లే రచియంచ జడి యజస్న్ట ది. 2 0 
3 

శ్రీకర య విజయ నాటక ము. కర్త, వే, మేం, శాస్త్రీ (MA)0 

భీత వేంకటరాయ కాసు అవారె జీవిఠ దరి తృసం గ హగణ.. 25 ప్రక 

రణములు, తులంనై న'శె లి, శాస్త్రులవారి వోన్యము, విమర్శలు, విద్యా 

పీనోడను అ, ఈఖదు ఖతులు ఉమ కాలిక పండిత నిచుర్శలు 'ఇెజదలై న 

రన జేఠనిశేషములం గఆభ, శ్రీజ ర, కర్ , కట్ట కంచి రొనులింగా 

ఇ? 'గుడరగాజి యను శుపల్యాపనూతో సలంళ్చృతము, 2 0 
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